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Redactioneel
We hebben voor u in dit 30ste GierzwaluwBulletin weer
veel actuele nieuwtjes van het afgelopen halfjaar verzameld. Hierna geeft de voorzitter het (koude) voorjaarsgevoel weer en besluit met de wens die de redactie graag
met hem deelt. Onderwerpen als GBN-jaarverslag, voortgang Stroomversnelling, techniekdag, informatie over het
GBNboekje 'Ik ben een gierzwaluw' komen aan de orde.
Natuurlijk is er het regionieuws en dit keer bij de buitenlandrubriek het verslag van Jochem Kühnen over het internationale gierzwaluwcongres in Polen. Rick Wortelboer
en Adriaan Dokter (Sovon) vragen om gegevens voor een
onderzoek naar waar jonge vogels 's zomers zijn.
Bij Mededelingen ziet u dat op 25 juni in Haarlem de ALV
en de Landelijke GBN-middag is.
Veel leesplezier.
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In 2016 is het Jeroen
Bosch jaar en in zijn
stad staat deze populaire
belengel, na restauratie
van de St Jan, als grapje in
een rij van zes engelen die
opnieuw gehakt zijn door
beeldhouwer Ton Mooy
uit Amersfoort. Het 1.25m
hoge beeld staat op 15m
hoogte en deze gierzwaluwen vliegen er langs op
jacht naar opgestuwde insecten rond dit hoge bouwwerk. Heeft zij slechts verbinding
met God of is het een gevleugelde beschermengel van onze
gierzwaluwen in hemelse sferen? Iets wat wij als vereniging
ook proberen te zijn voor deze bedreigde vogel denk ik.
Evert Pellenkoft
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Op mijn verjaardag vorig jaar november
kreeg ik van onze beste vrienden (Jadran
en Nataša) een doos met wijnglazen. Een
seconde dacht ik: ik heb al een wijnglas
maar toen ik de glazen uit de doos haalde
bleek dat ze beschilderd waren met een
vogel: ijsvogel, zeearend, vale gier,
huismus, bijeneter én de gierzwaluw. Dat
een vriendin zoveel tijd besteedt aan een
verjaardagscadeau vind ik heel bijzonder.
Want na ieder nieuw laagje verf moesten de glazen in de
oven en weer afkoelen en weer opnieuw een laagje verf
aanbrengen enz. En het was niet zomaar een vogeltje.
Levensecht zagen ze er uit. Ik ben er nog steeds erg blij
mee en wil het resultaat van de gierzwaluw met onze leden
delen.
Marleen Andriessen
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Bericht van de voorzitter
Terwijl ik aan het schrijven ben is het 3 graden buiten met
een stevige hagelbui. Maar we staan aan het begin van een
nieuw gierzwaluwseizoen. 'De gierzwaluwen zijn vroeg dit
jaar', is het algemene beeld. Was het de temperatuur? Of
lagen er geen diepe depressies boven zuidelijk Europa? Het
blijft allemaal koffiedik kijken. Feit is dat we zeer binnenkort
weer de ankertjes door de lucht zien scheren en het typerende
gierzwaluwgeluid zullen horen op de zwoele zomeravonden.
(schrijf ik mijmerend, terwijl ik naar buiten kijk).
Een ieder zal het komende broedseizoen op zijn of haar eigen
wijze gaan beleven, al dan niet met nestkasten. Komen de
vaste bewoners van de nesten terug? Of lekker zittend in een
stoel genieten van het schouwspel.
Als Gierzwaluwbescherming hebben we de afgelopen winter
periode in elk geval ten volle benut om datgene te doen waar
we voor staan, namelijk het beschermen van de gierzwaluwen
en mensen informeren over deze fantastische vogel maar ook
het creëren van nestgelegenheden.
Als voorzitter en groot gierzwaluwliefhebber/-genieter kijk
ik weer reikhalzend uit naar de terugkeer van onze geliefde
gierzwaluwen en nodig u allen uit om onze gierzwaluw
ervaringen met elkaar te delen.
Ik wens u allen een gierzwaluwrijk seizoen toe.
Hans Willemsen, voorzitter GBN

geroepen. Een verzameling mensen, de bouwers, natuurbeschermings-organisaties van diverse soorten, adviseurs en ministeries. Deze groep had haar eerste vergadering op 3 november
2016. Dit was een hele goede start. Er is toen zeer intensief
gesproken over de specifieke behoeften voor de verschillende
diersoorten in en rond de te renoveren objecten. Ook buiten de
vergadering om zijn de lijnen kort en direct wat de communicatie alleen maar ten goede komt.
Een 2e vergadering werd afgesproken en is ook geweest op 10
februari 2016. In deze vergadering is vooral gekeken naar: Waar
staan we nu? Wat is er bereikt en hoe wordt het nu uitgevoerd?
Er is namelijk gebleken dat bij bezoeken langs de verschillende
bouwlocaties de voorgestelde en afgesproken voorzieningen
niet of niet goed zijn toegepast. Dus een kritische noot was
noodzakelijk in deze bijeenkomst. Deze is ook afgegeven en
bouwers zijn hier op aangesproken.
Een punt van zorg blijft de controle op het eindproduct. Hoe
kan de kwaliteit gewaarborgd worden als het project haar productie serieus opschaalt? De bouwers conformeren zich aan de
voorschriften uit het Activiteitenplan, dat na de 1e bijeenkomst
is aangepast maar als een actief document constant wordt aangepast en dient als leidraad/bestek voor de bouwers en andere
partijen die bij het project betrokken zijn.
De algehele tendens blijft dat de samenwerking, kennisoverdracht op een voortvarende en efficiënte manier verloopt maar
dat onze kritische blik en noot absoluut noodzakelijk blijft.
Gierzwaluwbescherming Nederland is weer uitgenodigd voor
de volgende vergadering, op 31 mei as.
Hans Willemsen, voorzitter GBN

Jaarverslag GBN 2015/2016

Trudy du Chattel, secretaris

Het bestuur kwam zoals gebruikelijk in deze periode vier keer
samen. Op de ALV in Amersfoort in juni 2015 werd Astrid van
den Broek benoemd tot lid van het bestuur. Zij heeft vanuit haar
werkachtergrond veel ervaring met het opzetten en begeleiden
van projecten en in het onderhouden van contacten met de pers.
Het Gierzwaluw Bulletin verscheen tweemaal, in mei en in
oktober. De via email verstuurde Nieuwsbrief voor leden en
niet-leden verscheen in 2015 driemaal.
Als speerpunten voor de periode 2015/2016 werden op de ALV
een ledenwerfactie, contacten leggen met ecologische bureaus
en architectenbureaus, samenwerking met landelijke organisaties zoals SOVON en VBN, nog verder inhoudelijk verbeteren
van de website en Facebook en werken aan een adequate communicatie met de leden geformuleerd.
Onze website, inclusief de Facebook pagina, draait nu al geruime tijd en op wat aanvankelijke kinderziektes na is iedereen
heel tevreden. De website wordt zeer goed bezocht, met zelfs in
Bestuurslid Astrid van den Broek is verhuisd naar het Duifhuis!
de winterperiode wel 50 bezoekers per dag; om over de broedStroomversnelling
periode nog maar niet te spreken. De communicatie tussen de
(heet nu 'Nul op de Meter')
leden is verbeterd. Daarnaast weten aannemers, architecten en
ontwikkelaars de weg naar Gierzwaluwbescherming Nederland
Het project Stroomversnelling is al een tijdje in uitvoering en
met name in de beginfase van het project zijn zaken met betrek- steeds beter te vinden.
In 2015 is veel te doen geweest over project Stroomversnelling
king tot de Flora en Faunawet behoorlijk fout gegaan.
(inmiddels omgedoopt tot Nul op de Meter). Hans en Jochem
Dit leidde tot bezwaarschriften en handhavingsverzoeken. Een
zijn namens GierzwaluwBescherming Nederland aanwezig
situatie die voor alle partijen onwerkbaar is. Daarom werd
geweest bij een aantal gesprekken die door de organisatie van
het kennisplatform Natuur Inclusief Renoveren in het leven
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het project werden opgezet om natuurbeschermingsorganisaties
bij het project te betrekken om (verdere) problemen te voorkomen. De gesprekken vinden plaats in Den Haag in een officiële
setting met topmensen van de betrokken bouwbedrijven, de
overkoepelende organisatie en mensen van het ministerie van
Economische Zaken. We blijven attent op de correcte uitvoering van het activiteitenplan wat betreft het bieden van nestgelegenheid in de gerenoveerde woningen. Het project loopt nog
door in 2016 en vast ook nog wel in 2017…
Enkele maanden geleden is het bestuur begonnen met een
ledenwerfplan. Om een gezonde vereniging te zijn en te blijven
is er continu aandacht nodig voor het werven van nieuwe leden.
De speerpunten van het ledenwerfplan zijn een aantal wervingsacties (o.a. de lid-werft-lid actie die u waarschijnlijk al langs
zag komen) en activiteiten om gierzwaluwen en GierzwaluwBescherming Nederland meer bij de pers onder de aandacht te
krijgen. Onbekend maakt onbemind, dus communicatie over
onze activiteiten is de komende tijd een van de aandachtsgebieden van het bestuur. Vrije publiciteit in de media (regionaal
en landelijk) kan helpen om leden te werven en daarmee een
betere vuist te maken om gierzwaluwen te beschermen. Hiertoe
bouwen we een perslijst op met contactgegevens van relevante
redacties en (freelance) journalisten.
Er is veel werk verzet om een boekje over onze gierzwaluw
te maken, speciaal voor kinderen uit de groepen 6, 7 en 8.
Het boekje is getest door een lerares uit de bovenbouw. Niet
alleen heeft zij er heel veel van geleerd, maar ze vond het ook
nog geweldig om er haar leerlingen mee te gaan bestoken. De
boekjes zijn afgeleverd in april en zullen tijdens de Algemene
Ledenvergadering 2016 worden uitgedeeld. Het boekje is van
Engelse origine. Met toestemming van de auteur mochten wij
het vertalen. Foto’s die wel heel erg Engels waren werden
vervangen. Marleen en Jochem hebben er een fraai geheel van
gemaakt.
De CD met Gierzwaluwlokgeluiden wordt nog steeds veel gevraagd en verstuurd. Deze lokgeluiden kunnen ook gedownload
worden van onze site. Hoeveel mensen dat doen weten we niet.
Er zijn nu vijf geluidsinstallaties op zonne-energie via onze
vereniging beschikbaar; ze worden dit jaar o.a. in Zaandam,
Vught, Mijnsheerenland en Sassenheim/AKZO Nobel ingezet.
De hesjes met opdruk Gierzwaluwbescherming.nl zijn erg
gewild. Ze zijn vooral handig als er geïnventariseerd moet worden. Dan kun je laten zien waarmee je bezig bent.
Marleen heeft meer dan 200 berichten verstuurd als antwoord
op vragen uit het veld. Hieruit mag wel blijken dat we steeds
meer bekend raken. Veel vragers kan ze doorsturen naar onze
website, die als prima wordt beschouwd. Vaak is een langdurige correspondentie nodig om zaken voor elkaar te krijgen.
Bijna altijd lukt het, maar soms ook niet.
Er was afgelopen jaar geen Dutch Bird Fair. Wel was het bestuur bijna voltallig aanwezig met onze stand op de landelijke
dag van Sovon in november.
Het boekjaar 2015 is opnieuw afgesloten met een positief
resultaat. Het uitgangspunt is niet om een vereniging te zijn
die enorme winsten maakt, maar wel dat er kosten neutraal
wordt gewerkt. Na een periode dat dit niet het geval was, is dat
evenwicht bereikt en mede als gevolg daarvan is er sprake van
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een acceptabele vermogenspositie. Ook de vooruitzichten voor
volgend jaar zijn goed en daarom overweegt het bestuur om
voor te stellen weer een - redelijk bescheiden - projectfonds in
te voeren.
De tijdige betaling van de contributies blijft een punt van aandacht en eindelijk is, na een jaar van vertraging als gevolg van
praktische problemen, de automatische incasso van de contributie (en eventuele giften) gerealiseerd. In dit kader is het glas
voor de penningmeester altijd 'half leeg', want hij streeft naar
zoveel mogelijk deelnemers daarin, maar 38% van de leden
heeft ermee ingestemd en dat is een mooi resultaat. Het afgeven
van de machtigingen is in 2015 gestart en heeft betrekking op
de contributie voor 2016. De inning in 2015 heeft nog op de
traditionele manier (per brief) plaats gevonden en toch blijft er
altijd een categorie leden over die, ondanks een eerste verzoek
en een herinnering, de contributie niet betalen en überhaupt niet
reageren en daarom is besloten die leden (helaas) te royeren als
lid van de vereniging. In het verslagjaar betrof dat 18 leden.
Herhaaldelijk wordt de leden om een e-mailadres gevraagd,
want dat werkt veel efficiënter als het gaat om speciale berichtgevingen en niet in de laatste plaats het periodiek toesturen van
de Nieuwsbrief van de vereniging. De actie met betrekking tot
de automatische incasso heeft veel ontbrekende e-mailadressen
opgeleverd.
Het aantal leden van GBN per einde eerste kwartaal 2016
bedroeg 394.

‘Ik ben een Gierzwaluw’
GBN-boekje bestemd voor kinderen
In het vorige bulletin stond al een berichtje dat dit van origine
Engelse boekje voor kinderen in bewerking was en dat we
hoopten het voor dit broedseizoen van de Gierzwaluw klaar te
hebben. We kunnen nu melden dat dit gelukt is. We hebben er
een groot aantal van laten drukken. Het is voor kinderen bestemd
maar ook volwassenen lijken het erg leuk te vinden. Een lerares
van de bovenbouw las het en vond het geschikt voor kinderen
uit de groepen 6, 7 en 8. Ze zei dat ze ineens een heleboel over
de gierzwaluw wist (ze is geen vogelaar). De boekjes kunnen
besteld worden bij mij maar ook de andere bestuursleden. De
boekjes zijn gratis maar vanaf 250 gram sturen wij een rekening
mee voor portokosten. We nemen een doos mee naar de ALV.
We raden iedereen aan om het boekje aan te bevelen bij scholen.
Marleen Andriessen
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DE GIERZWALUW IN MIJN HANDEN
Ik maakte in 2006, als vrijwilliger bij een vogelopvang, voor
het eerst kennis met de gierzwaluw. Als een blok viel ik voor
deze bijzondere vogel. Niet zijn uiterlijk of zangkunst maar
zijn manier van leven boeide mij direct. Nu, zoveel jaren later,
heb ik een pak aan kennis en ervaring opgedaan, die ik graag
wil delen.In de afgelopen 10 jaar heb ik heel wat gierzwaluwen
opgeknapt, grootgebracht en los kunnen laten.
Ik ga u wat uitleg geven over de volgende onderwerpen:
- Reden van binnenkomst, - Behuizing, - Karakter en werkwijze, - Voeding, - Gewicht en groei, - Moment van loslaten.
Reden van binnenkomst bij de vogelopvang
Via particulieren en dierenambulance komen ze binnen en
tijdens het onderzoeken komen wij van alles en nog wat tegen,
zoals:
1. Klem gezeten tussen spouwmuren
2. Aangevallen door een grote vogel met als gevolg overal
wondjes of een rug letsel
3. Totaal uitgeput en vermagerd na hun lange reis en dat bij de
volwassen gierzwaluw
4. Door het afbreken van oude huizen, scholen en gebouwen
komen complete nesten op de grond te liggen
5. Hangend aan één poot, net buiten hun nest, aan hun eigen
nestmateriaal of aan hun ring. Ringen moet verboden worden !
6. Gebroken heup, poot of vleugel
7. Hersenbeschadiging, ergens tegen aangevlogen
8. In totale shock
9. Hitte onder het dak
10. Ontstoken ogen, een aantal gierzwaluwluisvliegen onder de
veren
11. Onder de pap omdat particulieren geprobeerd hebben ze
met pap te voeren
12. Jong en lang op straat gelegen

ik hangen op een schuine kant aan een handdoek, als hij daar
de kracht toe heeft. Een volwassen vogel voelt zich echt heel
ongelukkig als hij op de bodem zit en probeert dan ook altijd
omhoog te klimmen.
Alle bakken dek ik totaal af met een handdoek zodat ze praktisch in het donker zitten, het geeft ze een veilig gevoel en het
effect is enorm als ik de handdoek weg haal. In de natuurlijke
nesten is het ook donker en door een kleine opening komt er een
beetje licht binnen. Als mam aankomt met eten neemt ze even
het licht van de opening weg en dan is het voedertijd. Datzelfde
effect heb ik als ik mijn handdoek weg haal. Er ontstaat een
gigantische opwinding en iedereen begint te sperren. Wie niet
spert voer ik dwangmatig.
De gierzwaluw is zeer sociaal en ze maken geen ruzie onderling
en iedere nieuweling wordt liefdevol opgenomen in de groep.
Tussen de groep heb ik ook weleens jonge huis of boerenzwaluwen gezet en dat ging zonder problemen.
Afgelopen zomer, door de enorme hitte, had ik er 50 stuks in
één grote bak zitten.
Karakter en werkwijze
Net als alle andere jonge vogels hebben ook de gierzwaluwen
allemaal een eigen karakter en gedrag.
Druk, rustig, ondernemend, angstig, brutaal, beweeglijk, lui,
zielig, en goede en minder goede eters. Ik hou al jaren een administratie bij zodat ik weet wie wie is, waar en wanneer hij is
gevonden, wat er aan de hand is en waar ik hem loslaat. Ik weeg
ze om de paar dagen om te controleren of hij in gewicht toeneemt. Soms, om ze te herkennen, tik ik ze aan met een puntje
tipex en dat noteer ik bij zijn gegevens.
Afgelopen jaar liep mijn administratie volledig in het honderd
door de hitte vanwege het grote aantal vogels.

Behuizing
Als het er één of twee zijn begin ik met een kleine vierkante
bak en naar gelang het aantal wordt mijn bak ook steeds groter.
De opening kan aan de voorkant of de bovenkant zitten. Het
grote voordeel is dat de gierzwaluw rustig van aard is en niet
aan de wandel gaat of de behoefte heeft, als ze jong zijn, om
weg te vliegen.
Op de bodem leg ik half handdoek en half krant. Net als alle
andere vogels zal hij zijn nest niet bevuilen en loopt achteruit
om op de krant te poepen. Een gewonde volwassen vogel laat

Voeding
Ik voer de jongen met verschillend voedsel:
Rundertartaar vermengd met universeel-insecten paté; krekels;
pinken; wasmotten; uitgeknepen meelwormen; kittenmelk;
Convalacence support.
Er is vaak veel commentaar op rundertartaar met universeel, maar bedenk wel dat niet iedere vogelopvang een ruime
financiële kas bezit. Bijvoorbeeld een pak wasmotten van 450
gram kost inkoop 28 Euro bij de groothandel en in de winkel
altijd nog 45 Euro, als het al in voorraad is. De gierzwaluw is
zeer kieskeurig want als hij eenmaal de wasmot heeft geproefd
weigert hij al het andere voer. Ik probeer de variatie er zoveel
mogelijk in te houden.
Een volwassen gierzwaluw zal nooit sperren en moet dus altijd
dwangmatig gevoerd worden. Voor de jonge vogels is dat
verschillend. Soms leren ze het sperren van elkaar, na een paar
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dagen of weken, of ze doen het nooit.
Dwangmatig voeren is een handigheid en moet heel voorzichtig
gebeuren. Helaas heb ik vaak gezien dat door verkeerd dwangmatig voeren de hele onderkaak los zat met als gevolg dat je de
hele kaak van links naar rechts kunt bewegen. Daardoor blijft
de snavel openstaan. Door met geduld en goed dwangmatig
voeren kan er herstel optreden.
Het komt ook voor dat alle veren, onder de snavel, verdwenen
zijn. De oorzaak daarvan is dat men aan die veren gaat trekken
om de snavel open te krijgen. Ik begrijp dit niet want dit is zeer
pijnlijk voor de gierzwaluw en hij schreeuwt dan ook.

al na een meter in het gras belanden.
Je hebt ook angsthazen die klaar zijn, maar nog niet durven
vliegen en dan is het iedere dag opnieuw proberen. Ik zoek bij
voorkeur een voetbalveld uit en laat ze met droog weer en wat
wind rond 19.00 los. Soms gaan ze met de eerste poging maar
soms pas na 4,5 of 6 keer.
Het waarom .....geen idee !!! Maar het blijft altijd een heel mooi
moment als ik hem de wolken in zie klimmen en ik vanuit het
niets andere gierzwaluwen zie die hem op komen halen.

Afhankelijk van de conditie of leeftijd van de vogel voer ik om
het half uur, hele uur, respectievelijk om de twee, drie of vier
uur. Als een jonge of volwassen gierzwaluw binnenkomt en erg
mager en er slecht aan toe is, begin ik met kittenmelk. Helaas
weten wij nooit hoelang hij op straat heeft gelegen, soms zegt
het gewicht iets. Kittenmelk ( proteïnen, vet, koolhydraten,
vitaminen, mineralen ) doet vaak wonderen.
Meelwormen knijp ik uit want de jonge gierzwaluw krijgt
darmproblemen van de harde taaie huid.
Ik gebruik nooit water! Ik roep altijd ; mam brengt ook geen
water hoog in het nest. Als het erg warm is haal ik wat eten
door een beetje water.

Tot slot
In de loop van de jaren heb ik al heel wat meegemaakt maar de
gierzwaluw blijft mij nog steeds verbazen. Even wat voorbeelden.
Er kwam er eentje binnen die zo van slag was dat hij een aantal
dagen dag en nacht schreeuwde en een ander die zo agressief
was dat hij mij voortdurend probeerde te bijten. Een andere,
waar het voetje vanaf viel, had ergens klem gezeten. Maar hij
bleek met één poot prima te kunnen hangen, eten en tenslotte
wegvliegen.
Gewicht en groei
Of de gierzwaluw, die na 3 minuten buiten vliegen weer naar
Ze komen binnen in alle maten, gewicht en leeftijd. Mijn streefmij terug vloog. Prachtig natuurlijk maar dat is niet de bedoegewicht, om ze los te laten, ligt rond de 38 gram.
ling. Een week later ging hij alsnog. Weer een ander, die, na
De truc is nu om het voeren en gewicht in balans te laten lopen
het loslaten, op zes meter hoog werd aangevallen door vijf
met de groei van het lijf en de vleugels. Door de jaren heen leer
volwassen eksters en vervolgens uit de lucht werd geslagen. In
je dat een veelvraat niet al op 45 gram moet komen te staan als
het gras, met zijn vleugels open, bleef hij doodstil liggen en de
zijn vleugels nog niet op de juiste lengte zijn want dan gaat hij
eksters keken er gelukkig alleen maar naar. In mijn " veilige
een paar dagen op dieet en dat is vervelend. Een slechte eter
handen " kwam hij weer langzaam bij en drie dagen later kon
krijgt extra aandacht en voer al is dat wel vaak een teken dat
hij alsnog de lucht in.
er iets aan de hand is en soms haalt hij het dan ook niet. Hij
Het bekende gieren doen ze dag en nacht, ook als ze jong zijn
spuugt het eten uit en is zeer timide en kruipt in een hoek. Vaak
tijdens de groei en in gevangenschap. Mijn stemgeluid herkenzie je nog weleens dat de groep hem warm probeert te houden.
nen ze absoluut.
Moment van loslaten
Ik heb er eentje 52 dagen gevoerd voordat hij weg wilde. PechDit is altijd een moment van wikken en wegen. De gierzwaluw vogels met één goede vleugel terwijl de andere maar 10 cm lang
werd, een duidelijke groeistoornis. Ik heb eens een vogel gehad
geeft altijd zelf aan, nu kan en wil ik weg.
Het goede gewicht, volledige vleugels en staart moeten dan wel met ongelijke vleugels die zo graag weg wilde maar absoluut
niet kon vliegen ondanks allerlei probeersels. Euthanaseren is
in orde zijn. Wel heb ik geleerd dat ook de gierzwaluwen allemaal verschillend van grote en gewicht zijn. Een kleintje van dan , helaas, de enige optie.
maat, met een gewicht van 33 gram met complete vleugels die
Ik hoop dat ik jullie wat informatie heb kunnen geven van het
al twee dagen aan het wapperen is, moet gewoon los. Als je te
werk dat ik doe voor deze geweldige vogel.
lang wacht beschadigt hij zijn vleugels en dat brengt ook onrust
E.M.J. (naam is bekend bij de redactie)
in de groep .Maar je hebt ook van die eigenwijze tieners die
denken dat ze al kunnen vliegen en bij de eerste de beste poging
6
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Techniekdag
Jos Hoekstra en Ad van Uchelen besluiten eind februari 2016
een zogenaamde techniekdag te organiseren, want een toenemend aantal gierzwaluwbeschermers houdt zich bezig met
camera-gebruik in nestkasten, het digitaliseren van beelden,
maar ook het lokken met geluid. Er is wellicht interesse voor
informatie-uitwisseling rond deze onderwerpen.
Er werd gepolst of er belangstelling voor zo'n dag was en die
was er.
Er hebben zich 16 personen aangemeld, het maximum om in de
huiskamer van Jos op te vangen. Op 19 maart vindt de bijeenkomst plaats in de Primulastraat in Amersfoort.

Jos laat diverse camera-posities zien

Jos heeft een tafel met wat voorbeelden en foldermateriaal uitgestald. Bij binnenkomst draait op een TV-scherm een filmpje,
close-up opgenomen, van een koolmees bij een voederhokje
door Jos in elkaar geknutseld.
Na een rondje voorstellen, met eigen nestervaringen, wordt
een powerpoint-presentatie gestart. O.a. worden de volgende
onderwerpen behandeld, voorzien van plaatjes:
Camera's, lenzen kijkhoeken, nachtzicht leds, resolutie/tv
lijnen, kiezen juiste camera, opname-apparatuur, digitaal of
analoog, nestkast, de ideale opstelling, lichtinval en camerasetting. Geluidafspeel mogelijkheden passeerden de revue.

Ad temidden van een geboeid publiek

Onze hoop is, dat er tussentijds veel vragen worden gesteld en
wij geven aan, dat uitsluitend de techniek van cameragebruik
aan de orde komt. Dus niet specifiek over de gierzwaluw en
zijn bescherming.
Tussen de middag zorgt Monique Hoekstra voor koffie, thee en
brood. Zelf nemen we wat lekkers,beleg of fruit mee.
Onvermijdelijk worden weer vele gierzwaluwervaringen uitgewisseld.
Nieuwe ideeen werden ingebracht.
Zelfs een gierzwaluw van hout gemaakt werd uit een tas getrokken, bedoeld om beweegbaar, met een touwtje gierzwaluwen bij de nestingang te lokken………………….Fantastisch.
We kunnen terugzien op een heerlijke, contactvolle en ongedwongen hobbydag.

Jochem instueert over lokgeluid
Ervaringen worden uitgewisseld
onder toezicht
van de voorzitter

Ad van Uchelen

Powerpoint dia uit de
presentatie:
camera's van Harrie van
Berkel
Houten lokgierzwaluw met draadje om het te laten bewegen
Foto's: M. Hoekstra
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REGIONIEUWS
Heerhugowaard
Gerard Schuitemaker van Bewonersplatform West, Stichting
Gierzwaluwen Amsterdam en Huurdersvereniging Oud-West
werd samen met anderen uitgenodigd om mee te denken met
Woningcoorperatie Woonwaard over mogelijkheden voor holenbroedende vogels. Woonwaard gaat veel jaren '50,-'60 en '70
woningen duurzaam renoveren.
Voor de beeldvorming werden ze rondgeleid door medewerker
Paul Duyn van Woonwaard in een pand in de Bosboomstraat
waar hij uitgebreid en helder uiteenzette waar het over gaat:
energiebesparing, isolatie van gevels en daken, zonnepanelenvan de woningen. Dit wordt gedaan door de gevel te isoleren en
het dak te voorzien van een isolerende deken.
Woonwaard heeft gedacht aan de holenbroedende vogels zoals
mussen, gierzwaluwen, mezen, zwarte roodstaarten enzovoort.
De vleermuizen zullen ook in de oude situatie hun plek gehad
hebben. Hopelijk krijgt Woonwaard hulp van Vogelwerkgroepen om ideeën uit te werken. De heer Paul Duyn is bereid om
mee te denken en nestgelegenheid te realiseren. Zijn er plaatselijke werkgroepen die hulp kunnen bieden?
De voorzieningen die er nu zijn is een begin, maar er is meer
mogelijk vindt Gerard. Hij is niet tegen het plan om deze
woningen te verbeteren. Er is discussie omtrent het verlies aan
nestgelegenheid. Dit is een verantwoording voor de Vogelwerkgroepen de opdrachtgevers en bouwers.
Met dank aan Woonwaard voor de uitnodiging.

Simonshaven: nieuw type houten kast
'Model 'Nobel'
Ik heb als lid het GZ bulletin weer met plezier gelezen.
Zelf woon ik in een huis met een dak waar sneldekkers op liggen. Ik wilde houten nestkasten maken die op het dak bevestigd
konden worden. Om een idee te krijgen welke modellen misschien bruikbaar zouden zijn heb ik eens gekeken op sites. Er is
echter geen model te vinden die geschikt is voor de montage op
de betonnen sneldekkerpan.
Daarom heb ik dit model maar zelf ontworpen en gemaakt.

Ik heb 3 kasten gemaakt die ik volgend jaar hoog op het dak ga
plaatsen.

Samenvatting (red.) van Gerard Schuitemaker's mailtje.

Hellendoorn
Albert Stevens stuurde deze foto’s van inbouwkasten, waar
geen voorzetpaneel op aangebracht was. Erg slordig en zonde
van de moeite. Hij nam contact op met de uitvoerder en met
Reszto, de producent van de kasten. Gelukkig leverde Reszto
de benodigde voorzetpanelen. Deze zijn inmiddels op de kasten
geplaatst zodat weer 15 gierzwaluwpaartjes zich kunnen huisvesten.

De kast passend gemaakt aan de pannen, met wat ruimte onderaan de golfjes, zodat het regenwater er onderdoor kan en de kast
droog blijft.
Aan de voorkant een hoekijzer, dat onder de pan klemt.
Het dak bestaat uit Trespa (wit) dat 2 cm boven de kast zit.
In het plafond van de kast zijn 4 gaten geboord, zodat vieze en
warme lucht de kast verlaat. De Trespa weerkaatst de zon, dus
kast blijft koeler, zeker als er wat wind waait.
Aan de achterzijde een hoekijzer dat met een hoekeinde over de
pan zit.
De bovenste dakpan sluit als het ware het hoekijzer in.
Zodoende zit de kast goed verankerd aan de pan en het geheel.
Ik hou jullie op de hoogte en als het een succes wordt, is het
misschien een leuk idee om de kast na te maken.
Misschien is het een idee voor de Gierzwaluwliefhebbers!
Bij eventueel succes, gaat het model natuurlijk wel Nobel heetten!
Albert Nobel
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Nijmegen

ZWOLLE ZET GIERZWALUWEN OP DE KAART

Gierzwaluwnestkasten-project

Door Jan van Dijk – Stichting Avifauna Zwolle

Sinds begin maart
2016 zijn er in
Nijmegen weer
nette Gierzwaluwnestkasten te koop
bij de Gelderse
Natuur en Milieu
Federatie(GNMF).
Deze nestkasten
zijn gemaakt door vluchtelingen via Stichting GAST en het
project heeft subsidie gekregen van de gemeente Nijmegen.
Hierdoor zijn de wit geschilderde nestkasten voor een nette
prijs van 25 Euro te koop.
Het betreft een tweede deel van een in 2013 uitgevoerd project
'Wolfskuil GASTvrij voor Gierzwaluwen' waarbij in de wijk
Wolfskuil 100 nestkasten zijn verkocht en grotendeels ook zijn
opgehangen. Bij dit nieuwe project zijn de nestkasten voor heel
Nijmegen verkrijgbaar.
Het betreft nestkasten van het model Voordorp die als voordeel
hebben op allerlei plaatsen toepasbaar te zijn. Door een schuin
aflopend dak kunnen ze aan muren zonder overstek gehangen
worden, maar ook onder een dakgoot misstaat zo’n nestkast
niet.
Geprobeerd wordt om enkele kopers enthousiast te krijgen voor
het lokken van Gierzwaluwen m.b.v. geluiden.

In 2013 is een aantal Zwolse vrijwilligers begonnen met het in
kaart brengen van de broedplaatsen van gierzwaluwen. Het doel
is om te voorkomen dat steeds meer broedplaatsen verdwijnen
door sloop-, verbouw- en renovatiewerkzaamheden. Gierzwaluwen zijn wettelijk beschermd, maar als je niet weet waar ze
broeden wordt beschermen lastig.

Jochem Kühnen

Mee tellen in Amersfoort
Amersfoort is begonnen met het in kaart brengen van broedplaatsen van gierzwaluwen.
Onze stadsecologe Renee van Assema heeft bSR Bureau stadsnatuurgevraagd om de inventarisatie van gierzwaluw broedplaatsen in Amersfoort te coördineren (bSR heeft ook Leiden
geïnventariseerd). Door een mediacampagne is het gelukt om
37 vrijwilligers te mobiliseren. Er zijn 2 voorlichtingsavonden
geweest. De stad is onderverdeeld in wijken. De meeste vrijwilligers gaan in hun eigen wijk de broedplaatsen van gierzwaluwen in kaart brengen. Er is een app aangemaakt zodat we
elkaar op de hoogte kunnen houden en advies kunnen geven. In
het volgende Bulletin komt er een stukje over het resultaat van
de telling.
Marjo van der Lelie
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De inventarisatie in 2013 werd gedaan door enkele vrijwilligers
in enkele wijken van Zwolle. Om op die manier heel Zwolle in
kaart te brengen zou erg lang gaan duren. Dus werd het tellen in
2014 onder de vlag van de Stichting Avifauna Zwolle grootschalig opgepakt. Door een mediacampagne en een voorlichtingsavond lukte het om ruim 40 tellers te mobiliseren! Mensen
telden zo veel mogelijk in hun eigen wijk en onervaren tellers
werden gekoppeld aan ervaren tellers. Ook werden in de loop
van de zomer nog enkele gezamenlijke tellingen georganiseerd
in de overige wijken waar zich nog geen teller had gemeld.
Tellingen
Het doel in 2014 was vooral om kolonies vast te stellen. En tevens om te kijken van welk type broedplaatsen gebruik gemaakt
werd binnen de kolonie. Het vaststellen van invliegers kost veel
tijd, maar de ervaring heeft inmiddels geleerd dat ze binnen de
kolonie vaak gebruik maken van hetzelfde type invliegmogelijkheid.
In 2015 werd een nieuwe wervingscampagne gehouden. Ook
bij deelnemers waren er “afhakers” en “aanhakers”. De telgroep
in 2015 bestond toch weer uit circa 35 mensen. Het doel van
de tellingen in 2015 was om meer kolonies in kaart te brengen,
ook in de wijken waar nog niet eerder was geteld. Tijdens de
Nationale Vogelweek in mei 2015 werden enkele avondexcursies gehouden.
Resultaten
Tot en met 2015 werden 128 kolonies gevonden. Veel kleine
kolonies, tussen de 5 en de 10 vogels, maar ook grote kolonies,
tussen de 25 en 35 vogels. Bij de grootste kolonie werden 48
vogels geteld.
Wat ook opviel was dat ze in alle Zwolse wijken broedden. Bij
oudere wijken lag dat voor de hand, maar ook in nieuwe wijken
(bouw na 2000) werden al kolonies aangetroffen. De wat oudere
volksbuurt Assendorp bleek een waar gierzwaluwenbolwerk
met 46 kolonies.
Ook de oude binnenstad van Zwolle herbergde veel gierzwaluwen met minimaal 13 kolonies.
Voor de inventarisatie leefde het idee onder de mensen (die
enige kijk op vogels hebben) dat in Zwolle tussen de 300 en 500
paren gierzwaluwen broedden. De tellingen tot nu toe hebben
eerder het dubbele uitgewezen! Van ongeveer 70% van de bebouwing in Zwolle is nu bekend geworden dat er gierzwaluwen
aanwezig zijn.
Gebruik gegevens
De gegevens van de tellingen maken mijn functie als Stadsvogeladviseur voor Vogelbescherming Nederland (vrijwilliger)
een stuk gemakkelijker. Bij bouwprojecten kan ik vragen stellen
met betrekking tot het naleven van de Flora en Faunawet en de
antwoorden die ik krijg kan ik beter beoordelen. Het afgelopen
9

jaar heb ik mij met 5 projecten “bemoeid” en daar heb ik goede
ervaring mee opgedaan.
Ook ben ik er achter gekomen dat er helaas nog veel dingen
niet goed gaan! Woningbouwverenigingen, bouwbedrijven, ontwikkelaars, enz. bedoelen het meestal goed. Soms laat men een
ecologische toets uitvoeren, maar ook af en toe, ten onrechte,
niet. Hier ligt ook een rol bij de Gemeente die dit duidelijker
zou kunnen aangeven in een sloop- en/of omgevingsvergunning.

Ecologische rapportages
Ik heb ecologische rapporten gezien van een bedenkelijke kwaliteit. Mogelijk onder concurrentiedruk worden onderzoeken
door ecologische bureaus zo goedkoop mogelijk aangeboden,
wat onherroepelijk ten koste gaat van de kwaliteit (de goede
uiteraard niet te na gesproken). Steeds vaker worden “quickscans” gedaan in plaats van “gedegen veldwerk” en de overige
informatie wordt van internet geplukt.
Als ik dan lees “in de gebouwen komen geen broedplaatsen
voor van jaarrond beschermde vogels” en “in de gebouwen
bevinden zich geen broedmogelijkheden voor gierzwaluwen”
dan wordt ik daar, met de kennis die ik nu heb, niet vrolijk van.
Ook als die quickscan in de maand april is uitgevoerd. Niet heel
vreemd dat geen gierzwaluwen werden aangetroffen….

van goede wil zijn en het best begrijpen en mee willen werken.
Ze vinden het alleen niet leuk als ze vlak voor of tijdens de
werkzaamheden op hun plichten ten aanzien van de Flora- en
Faunawet worden gewezen.
Toekomst
Wij zijn nu in Zwolle bezig met het voorbereiden van een
symposium over bouwen en verbouwen, ook met het oog op de
nieuwe Natuurwet. Dat symposium moet komend najaar plaats
vinden en is bedoeld voor gemeenteambtenaren, woningbouwverenigingen en bouwers in en rond Zwolle. Het doel is dat
de samenwerking verbetert en dat Avifauna Zwolle ook wordt
betrokken bij de voorbereiding van bouwwerken. Als in de
planfase al aangeven wordt waar rekening mee gehouden moet
worden, levert dat een hoop minder frustraties op. De kosten
kunnen dan direct in het project worden opgenomen want aan
extra kosten heeft iedereen een hekel.
En door tijdig de juiste maatregelen te treffen wordt ook voorkomen dat de wet wordt overtreden.
Hopelijk wordt hiermee een betere bescherming bereikt voor
stadsvogels en vleermuizen en in het bijzonder de gierzwaluw.
Dus tellen is belangrijk; meten is weten!

Berg en Dal
Een mooie samenwerking
De bewoners van de Emmalaan in Berg en Dal hebben 11
prachtige gierzwaluwkasten getimmerd. Het was een levendige
gezellige dag met jong en oud. Het resultaat van ons werk is 11
kasten met elk 3 nestgaten.

We hebben het model (dat op jullie bouwtekening nog geen
naam heeft) model 'Emmalaan' gedoopt. De kasten zelf zijn van
red ceder, hoefen niet geverfd te worden. De voorkant met de 3
gaten is van watervast multiplex gemaakt.
Bram Vreugenhil
Bescherming
Dankzij de tellingen is er nu al een goed beeld van de broedplaatsen van gierzwaluwen en meld ik mij bij de onderneming
die mogelijk iets doet dat schadelijk is voor gierzwaluwen. En
als er in een ecologisch advies staat “in de gebouwen zijn geen
broedmogelijkheden voor gierzwaluwen”, maar je kunt een foto
laten zien van een invlieger in dat gebouw dan heb je recht van
spreken.
In één geval is aangifte gedaan bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) omdat de eigenaar niet van plan
was maatregelen te treffen. In alle andere gevallen zijn goede
oplossingen gevonden, waarbij ik merk dat de ondernemingen
10
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Zaandam

Oisterwijk

120 gierzwaluwkasten voor zorgcentrum Pennemes

De redactie ontving van Hannie Nilsen en Gerard van der
Kaa de laatste nieuwsbrief van de Gierzwaluwwerkgroep
Oisterwijk, een samenwerkingsverband tussen vogelwerkgroep IVN Oisterwijk en vogelwerkgroep Midden-Brabant.
De nieuwsbrieven zijn altijd zeer interessant: bv. de nestkastprojecten met videoopnamen, een inventarisatie in Oisterwijk.
Ga eens kijken op de website van IVN Oisterwijk; de
nieuwsbrieven zijn te downloaden.

De gierzwaluwpopulatie van Zaandam heeft onverwachts
steun gekregen van het lokale zorgcentrum Pennemes. In 2015
bouwden vrijwilligers samen met bewoners van het woonzorgcentrum voor ouderen maar liefst 120 nestkasten. De Vogelbeschermingswacht Zaanstreek hielp met de planning. De lokale
aannemer Non Stop Bouw hing de nestkasten aan de gevel van
het vier verdiepingen hoge Pennemes. ‘In maart wordt de lokroepinstallatie geplaatst. Dan is het afwachten op de nieuwe
bewoners' aldus initiatiefnemer Rutger de Graaf, adviseur innovatie van Pennemes (foto).

Hierbij de URL: http://www.ivnoisterwijk.nl/index.php/
vogelwerkgroep/vogelwerkgroep-verslag-videos/nieuwsbrieven

Boxtel
Ad Sleenhoff stuurde dit artikel uit een lokale krant.

Behalve de nestkasten werden er ook 11 koolmeeshuisjes, een
huisje voor een winterkoninkje en 14 insectenhotels voor vlinders, lieverheersbeestjes en wilde bijen gemaakt. Het hout dat
gebruikt werd om deze te maken werd grotendeels gedoneerd
door lokale ondernemers.
Dit mooie vogelproject past binnen een reeks groene projecten
van Pennemes. Het ouderenzorgcentrum staat bekend om haar
innovatieve aanpak op natuur en gezondheid. 'wij hebben een
uitgebreide groene dagbestedingkalender, onze eigen bijenkasten, 500 zonnepanelen, een prachtige beleeftuin, moestuinen,
natuurexposities en binnenkort onze eigen zorgboerderij op
ons dak. De instelling krijgt ondersteuning van de gemeente,
provincie, IVN en Het Oranjefonds.
Rutger de Graaf

Waddinxveen
Mariëtte Coppens kreeg kort geleden
van een creatieve vriendin als verrassing dit zelfgemaakte tegeltje. Het is
gebakken en kan zelfs buiten hangen.

Filmpjes van Pennemes en hun groene projecten zijn te vinden
op https://ned7.nl/buurt/natuur-milieu/ouderen-zijn-gelukkigerdoor-natuur
Twee snapshots van een aanvliegbeweging bij ons in de buurt: geknipt
uit een hoge resolutie video gemaakt met een Lumix (20x DMC-TZ41)
op een afstand van 25m door Rinus Coppens.
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BUITENLAND

De deelnemers van het symposium in het zonnetje gezet								

Internationaal gierzwaluw-symposium
Verslag deelname ISSS in Szczecin, Polen
Woensdagochtend 6 april vertrok ik al vroeg met de fiets van
huis. Om 8 over 6 moest ik in de trein naar Venlo zitten. Met
een flinke rugzak stapte ik in Venlo over in een trein die me
naar Viersen bracht. Van Viersen naar Duisburg en vanaf daar
voor ’t eerst in mijn leven met een ICE tot Berlijn Gesundbrunnen. De snelheid leek me niet zo hoog als ik had verwacht,
maar ik kan me vergissen. Van Berlijn naar Angermünde en van
daar naar de eindbestemming: Szczecin Glowny. We kwamen
onderweg langs een station zonder perron (uitstappen op een
soort grind) en in de weilanden naast het spoor Reeën, Bonte
kraaien en vrijwel elke kilometer een paar Kraanvogels!
Eenmaal in Szczecin was een taxi goed te betalen en eenvoudiger dan het openbaar vervoer.
Het seminar was georganiseerd in Hotel Nord waar ik door
er op tijd bij te zijn een kamer had kunnen boeken. Sommige
deelnemers waren daar te laat voor en moesten uitwijken naar
andere hotels in de omgeving (Hotel Nord lag een eind buiten
het centrum van Szczecin).
Toen ik ’s middags aan kwam waren er nog weinig bekenden,
maar dat veranderde snel en tegen het eind van de middag was
het al aardig druk. Het seminar begon pas de volgende dag,
maar wel al om 9 uur ’s ochtends, dus velen kwamen al de dag
ervoor aan. Bovendien was er een barbecue georganiseerd. Niet
echt mijn favoriete maaltijd als veganist zijnde, maar ik kon
goed terecht voor alternatieven.
Het gaat te ver om hier alle lezingen apart te noemen. In de 3,5
dag werden er maar liefst 47 lezingen en één workshop gegeven. Ik licht enkele persoonlijke hoogtepunten uit.
Op de eerste dag gaf de Duitse Ingolf Grabow een lezing met
als titel 'Special nesting sites in Frankfurt and photos'. Het
was een indrukwekkende hoeveelheid projecten waar Ingolf
voorbeelden van liet zien en dat werkt voor mij persoonlijk
inspirerend omdat ik me ook met het realiseren van nestvoorzieningen bezig houd. Een leuk voorbeeld van Ingolf waren een
paar nestkasten aan een balkonrand op de 14de verdieping van
12
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een flatgebouw die ook nog eens bezet waren geraakt.
Indrukwekkend was ook de presentatie van Francisco Javier
Sáez Frayssinet. Hij liet voorbeelden zien van hoe nestingangen werden afgesloten en hoe men er in slaagde daar steeds
beter oplossingen voor te vinden. En dat alles in de werkelijk
prachtige stad Segovia in Spanje. Met een prachtige kathedraal
en een Romeins aquaduct lijkt me dat een mooie locatie voor
het seminar in 2020…
Ik was erg onder de indruk van wat de Italiaanse Giorgio
Paesani had ontdekt. In een toren op een klein eilandje uit de
kust van Livorno nestelen Vale gierzwaluwen (Apus pallida).
Die nestelen normaal gesproken niet heel anders dan ‘onze’
Gierzwaluw, maar in dit geval, het enige voor zover bekend,
nestelen ze door een nest aan een verticaal oppervlak te bevestigen! Door materiaal met speeksel vast te plakken zoals ook
salanganen dat doen!
Onze eigen Evert Pellenkoft gaf vlak voor het eind van de
eerste dag een lezingen over de verschillende zintuigen die
Gierzwaluwen gebruiken. Een erg interessante invalshoek!
Op de tweede dag werd de ochtend vooral besteed aan lezingen
over de opvang van Gierzwaluwen. Er waren bijdragen van
Griekse, Oezbeekse, Engelse en Spaanse ‘opvangers’. Bijzonder was het om te zien hoe in Oezbekistan met zéér beperkte
financiële middelen steeds meer vogels geholpen worden en
hoe in Spanje bij een opvangcentrum wel 2000 Gierzwaluwen
per seizoen binnen komen. Er komen daar naast Apus apus ook
de Vale gierzwaluw, de Alpengierzwaluw (Tachimarptis melba)
en de Huisgierzwaluw (Apus affinis) binnen. In het hoogseizoen is het voeren haast lopende band werk…
Voor de lunchpauze was er nog een bijzonder moment toen de
Zweedse Olle Tenow liet zien hoe hij m.b.v. kunstvogels een
theorie over sociaal gedrag probeerde te testen. Hij liet eerst
een door elastiek aangedreven vogel door de zaal vliegen,
daarna liet hij buiten een zogenaamde Bionic Bird vliegen
m.b.v. een smartphone.
Na de lunchpauze ging het vooral over aantalsontwikkelingen.
Daarbij kwam ook de Amsterdamse Gert de Jong aan de beurt
om te vertellen over de inventarisatie die in Amsterdam in
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opdracht van de gemeente wordt uitgevoerd.
De volgende dag, dag 3, begon weer met een Nederlander. Luit
Buurma vertelde over zijn onderzoek met radartechnieken,
waar nog steeds nieuwe ontwikkelingen in plaatsvinden!
De Zwitserse Christoph Meier vertelde over geolocatoronderzoek bij Alpengierzwaluwen. Omdat deze soort een stuk
groter is dan Apus apus kunnen de geolocators hierbij een stuk
groter worden uitgevoerd. Zo kunnen ze nog andere informatie
opleveren zoals luchtdruk, het aardmagnetisch veld, temperatuur en activiteit (flappen met vleugels vs. glijvlucht of zitten).
Opvallend was dat de Alpengierzwaluw die in toch wat zuidelijker in Europa voorkomt, tot ongeveer midden Afrika trekken,
veel minder ver dan Apus apus. En zelfs véél minder ver dan
de gierzwaluwen waar de volgende spreker, Lyndon Kearsley
uit België, onderzoek naar doet: Apus apus supsp. Pekinensis.
Deze ondersoort nestelt in Azië, o.a. in Peking waar ze zijn
uitgerust met geolocators. De trekroute voert deze vogels over
gebergtes en woestijnen, tot in het zuidelijkste puntje van
Afrika, meer dan 14.000 kilometer.
In Spanje worden echter Vale gierzwaluwen door heel de winter gezien, die trekken misschien helemaal niet weg (daarover
vertelden Lyndon Kearsley en de Spaanse Jesús Solana).
Na de lunch was het op deze dag tijd voor lezingen van mensen
die van erg ver weg waren gekomen. De Australische Mike
Tarburton vertelde over de Stekelstaartgierzwaluw (Hirundapus
caudacutus) en in een andere lezing over zijn onderzoek naar in
grotten nestelende gierzwaluwen (swiftlets). Tijdens die laatste
lezing vertelde hij dat de vogels één ei leggen, maar zodra de
jongen vleugels van een bepaalde lengte hebben een tweede ei
leggen. Dit tweede ei wordt dan grotendeels door het nog niet
vliegvlugge jong uitgebroed!

Appelvinken, verder zagen we Middelste bonte spechten aan
een nestholte werken, een Europese kanarie een baltsvlucht
uitvoeren en een Groene specht.
Na nog een gezellige avond in het hotel met een redelijk klein
gezelschap ben ik de volgende ochtend weer naar Nederland
vertrokken. Het was weer een erg geslaagd seminar (ik was ook
in Cambridge in 2014). De volgende keer (2018) wordt het in
Tel Aviv georganiseerd. Die laat ik aan me voorbij gaan, maar
als het in 2020 in Segovia is… :)
Een heel aantal foto’s met korte omschrijvingen is te vinden op:
https://flic.kr/s/aHskyqmJVu
Foto’s die ik zelf heb gemaakt zijn hier te vinden: https://www.
flickr.com/photos/xjochemx/sets/72157667179816806. Als
je op een afzonderlijke foto klikt verschijnt rechtsonder een
icoontje voor downloaden (een pijltje naar beneden, wijzend
naar een liggend streepje). Op die manier is de foto naar wens
op te slaan.
Websites die de moeite zijn om te volgen... Enkele leuke sites
(misschien niet allemaal ‘te volgen’ omdat ze wat statisch zijn,
maar toch):
• http://swiftsoftheworld.info/ (website van Australiër Mike
Tarburton)
• http://www.gmit.ie/mayo-campus/swift-live-streaming (zodra
ze er weer zijn live stream vanuit nestkasten in Ierland, project
van Lynda Huxley)
• http://www.rorysi.cz/rorysi/rorysiskoly/index.php (voor wie
Tsjechisch kan lezen, over een project voor ‘Apus-scholen’
• http://www.artenschutz-am-bau.de/ (website van één van de
sponsoren van het seminar met veel mooie bouw-voorbeelden)
• http://www.falciotnegre.com/ (website van de Catalaanse
Enric Fusté, betrokken bij een grote Gierzwaluw-opvang
(2400 Gierzwaluwen in 2015!) en zeer veel kennis over het
juiste dieet voor Gierzwaluwen)
• http://actionforswifts.blogspot.nl/ (zou bekend moeten zijn?
Ontzettend veel informatie over nesthulp, geluiden, etc.)
Jochem Kühnen, Beek. www.xjochemx.nl

Gierzwaluwen in Katerheidemolen
Luit Buurma presenteert NL-radaronderzoek

Foto: J. Kühnen

De uit Siberië afkomstige Igor Fefelov vertelde deze middag
over de in zijn woonplaats Irkutsk nestelende Siberische gierzwaluw (Apus pacificus) en liet voorbeelden van nestlocaties
zien.
Op de vierde, laatste dag liep het programma tot het middaguur. Er werd o.a. gesproken over het ringen van gierzwaluwen
en over gierzwaluwen die in prachtige Italiaanse gebouwen
nestelen.
Na een vroege lunch ging ongeveer de helft van de delegatie
mee met een busexcursie naar een beukenbos-gebied. Na een
mooie wandeling waarbij geen grote bijzonderheden werden
gezien nam de bus ons mee terug naar Szczecin. Er stapten
her en der mensen uit die vertrokken vanaf andere locaties of
nog gingen wandelen. Zo ook een groepje waar ik mee ging
wandelen op de enorme begraafplaats van de stad (de grootste
begraafplaats van Europa!). We zagen en hoorden enorm veel
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Dit is één van de vele titels die toen in de pers verschenen zijn.
Eind vorig jaar zijn er op initiatief van de Gierzwaluwwerkgroep Natuurpunt- Noorderkempen en het ANB (Agentschap
voor Natuur en Bos )10 nestkasten voor gierzwaluwen geïntegreerd .Het ANB (B) is te vergelijken met SBB (Staatsbosbeheer NL ).
We hadden ons oog al geruime tijd op de steigergaten van deze
molen romp laten
vallen.
Het leek ons
een ideale plaats
waar we op een
eenvoudige manier
iets voor gierzwaluwen konden
doen. Plots kwam
er nieuws van de
gemeente dat ze
de buitenkant van
10 Mooi ingebouwde kasten
Foto's: W. de Bock
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molen helemaal met cederhout gingen bekleden. De molen
kreeg ook een herbestemming als horecazaak: een tapasbar in
New York stijl. De zaak krijgt ook de naam 1765 verwijzend
naar het bouwjaar van de molen.
De gemeente Brasschaat die eigenaar is heeft een erfpacht
overeenkomst gesloten voor een periode van 27 jaar. Dat is de
langste overeenkomst ooit in de turbulente geschiedenis van de
molen!
Op 1 maart 1977 moest de gemeente tegen 15 maart de opinie
van de bevolking kennen i.v.m. het lot van de molen die geen
beschermd monument is. Er kwam een storm van protest op
gang van verschillende groeperingen met de slogan: 'Red mij'.
De afbraak ging niet door onder de druk van de bevolking,en
men koos voor een restauratie. Op 1 december 1983 werd de
molen dan terug
geopend met een
cafetaria. Wat maalt
die administratieve
molen toch traag!
De werken waren
al een tijd aan de
gang, toen we pas
in actie schoten.

KORTE BERICHTEN
Jonge gierzwaluwen - waar zitten ze?
Gierzwaluwen komen eind april-begin mei en vertrekken weer
eind juli-begin augustus. Maar waar zitten ze in de tussentijd
precies? Van de broedvogels weten we, door ons cameraonderzoek, dat ze op het nest verblijven. Maar van de jonge
vogels, die pas in juni of juli onze kant op komen, weten we
het niet precies. Wat we op radarbeelden wel zien, zijn grote
aantallen gierzwaluwen die hoog in de lucht overnachten. Dit
zouden de jonge vogels kunnen zijn, maar bijvoorbeeld ook
doortrekkende vogels. Adriaan Dokter (van het radaronderzoek)
en ik zouden nu graag de momenten waarop grote aantallen in
de lucht overnachten willen koppelen aan de gegevens van:
1. De broedvogels (wanneer komen ze aan? wanneer vliegen
de jongen uit? wanneer vertrekken ze?);
2. De jonge vogels (wanneer vliegen ze rond in de kolonies?
wanneer zijn ze niet te zien?).

Met de cameragegevens kunnen we het eerste onderdeel
beantwoorden. Voor het tweede deel met de jonge vogels
willen we graag van een aantal punten in Nederland dagelijkse
waarnemingen hebben van het aantal vogels dat er rondvliegt.
Dit betreft dan zowel de giervluchten van enkele of groepen
gierzwaluwen in de kolonies, als de verzamelvluchten aan
het begin van de avond boven de kolonies. Het is mij wel
Er moest snel onderhandeld
opgevallen dat ik rond mijn oude huis soms groepen van 15-20
worden om nog een resultaat vogels zag rondvliegen, terwijl het daarna wel 2 weken erg
te bekomen. Gelukkig verrustig kon zijn. Dergelijke waarnemingen willen we nu gaan
liep de samenwerking prima, vergelijken met de momenten waarop we op de radar grote
enkel de financiering was
aantallen gierzwaluwen in de nacht boven bijvoorbeeld het
even een probleem. Het was IJsselmeer zien. Het gaat dus om het verloop van de aantallen
voor de aannemer ARTEZ
door het seizoen. Uiteraard gaan we een leuk artikel schrijven
een unieke ervaring om ook op basis van de resultaten. Als je mee wil helpen aan dit
een steentje bij te dragen
onderzoek, neem dan even contact met me op: rickwortelboer@
voor de gierzwaluwen. Als je gmail.com.
van in het begin alles in de
Rick Wortelboer
bouwvergunning kan krijgen
dan is dat probleem van de baan en wordt er een bedrag voorLedenwerfactie
zien. Gelukkig vonden we snel een geldschieter, het Regionaal
Maak iemand gratis lid van Gierzwaluwbescherming Nederland.
Landschap de Voorkempen. Nu is er van die situatie geprofiteerd en de kosten liepen op tot 2.500 € inclusief de nestkasten Als gierzwaluw enthousiast weet u wat voor fantastische dieren
die maar ééntiende van het totale bedrag kosten. De raming van gierzwaluwen zijn. Ze hebben onze bescherming hard nodig.
de werken voor de bekleding met western red cedar shingles
Dankzij een sterke achterban kan GBN een vuist maken voor
bedroeg €140.239. De 10 nestkasten zijn achter de cederhouten gierzwaluwen richting projectontwikkelaars, gemeentes etc.
bekleding verwerkt op het noordoosten. Ik heb spijtig genoeg
Hoe meer leden, hoe sterker we staan. Maak daarom een
geen detailfoto's,wat ons door de aannemer wel beloofd was.
vriend, kennis, familielid, buurman of buurvrouw lid van GBN
Als je zoveel moet betalen kan er dan geen foto gemaakt
worden? Het resultaat mag gezien worden want de molen staat en zij zijn het eerste jaar gratis lid. Ze ontvangen net als u het
informatieve Gierzwaluw Bulletin.
er momenteel mooi bij op het pleintje in St Mariaburg. Ik wil
nog even de ligging toelichten voor de Nederlandse lezers. De
Geef een nieuw lid op door een email te sturen aan
plaats Brasschaat St Mariaburg ligt ten noorden van Antwerpen penningmeester@gierzwaluwbescherming.nl en vermeld dan
aan de spoorlijn 12 naar Roosendaal. Brasschaat is dan weer
duidelijk de naam (voorletter en achternaam, adres/woonplaats,
goed gekend bij kapitaalkrachtige Nederlanders die daar in
telefoonnummer en het e-mailadres van het nieuwe lid).
riante villa's wonen. Een mooi projectje daar bij die molen,maar
Veel eenvoudiger is het potentiele lid zich zelf, ook via http://
in het vervolg toch wat korter op de bal spelen.
gierzwaluwbescherming.nl/vereniging/lid-worden/ aan te
melden. Laat men dan wel erbij aangeven (in het informatieWim De Bock Natuurpunt, Lucas Bergmans ANB,
blokje) wie 'de vriend is' die onze vereniging onder de aandacht
Ines Van Limbergen RLDV
heeft gebracht.
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MEDEDELINGEN
ALV 2016
De Algemene Ledenvergadering en de jaarlijkse gierzwaluwdag 2016 zal dit jaar op 25 juni worden gehouden in de Stadskweektuinen in Haarlem, de plek waar in 2002 de vereniging
werd opgericht. Het adres is Kleverlaan 9, 2023 JC in Haarlem.
Parkeren is niet eenvoudig, maar het station is niet ver weg.

OPROEPEN
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 01-10-2015 t/m 30-04-2016
Nieuwe leden: 31
Balkestein E.; Bartels H.; Boomgaard E. van den; Bout K.; Gaikhorst B.;
Heijkoop K.; Hesse B.; Heuvelink M.M.H.; Hoekstra-Bernhardt A.; Hollands
M.; Idzinga T.M.; Ijsseldijk E. van; Kramer-Sijperda E.; Labaar J.; Martens
N.; Nijhuis R.G.F.; Raaij G.P.J. te; Rikken P.F.; Salome S.; Schipperen P.;
Simonetti A.B.J.C.; Sluis J.H. van der; Snijder J.; Stichting Avifauna Zwolle;
Swelm N.D. van; Vandekeybus W.; Vilijn D.; Visser T.; Wijnhoven H.;
Wolbert I.E.M.; Zaanen D. van.
Overleden: 1
Gans
G. de
							
Opgezegd: 16

LID WORDEN

GBN VERTEGENWOORDIGERS
Deze GBN-leden zijn aanspreekpunt voor regio informatie:
Plaats; Vertegenwoordiger; Tel.nr.; Email;
Disciplines
Amersfoort; Mw. M. van der Lelie; 0334613630; gbn@hccnet.nl;
ABDEG
Amsterdam; Mw. TH. Dammen; 0204004503; thhdammen@planet.nl;
ABDE
Amsterdam; G. Schuitemaker; 0206164759;
g.gierzw.schuitemaker@hetnet.nl; ABCDEFG
Amstelveen; Mw. MH. Andriessen; 0206455207;
advies@gierzwaluwbescherming.nl; BCEFG
Beek Ubbergen; JM. Kühnen; 0246635719; kuhnenjm@hotmail.com;
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
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
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
Krimpen a/d IJssel; NP. van Dam; 0180513975;
npvandam@kpnplanet.nl; ABCDEG
Meppel; H. Snel; 0522261879; snelhenno@gmail.com;
ABCDEFG
Mijdrecht; A. van Uchelen; 0297563396; avuchelen@ziggo.nl;
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; 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

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, onder vermelding van: 'lidmaatschap '2016' of ‘donateur
'2016’. 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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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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