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Het is ieder jaar hartverwarmend om te constateren dat
velen zich bezighouden met het beschermen en behouden
van gierzwaluwen voor stad en dorp. De een probeert de
bouwwereld of huizenbezitters te enthousiasmeren om
nestplaatsen te behouden of te creëren, anderen zijn bezig
om een kolonie aan huis of elders te verbeteren of uit te
breiden.Sommigen delen hun kennis d.m.v. van educatie en
communicatie of inventariseren. De meeste vogelvrienden
genieten echter van de 'zomervogels' die luid schreeuwend
hun acrobatische vluchten uitvoeren. Jammer dat het nog
steeds geen automatisme is om gierzwaluwstenen op te nemen in bouwbesluiten. Onze waakzaamheid en inzet blijft
dan ook noodzakelijk.
In dit Bulletin staat dit keer geen hoofdartikel. Wel diverse
verenigingsverslagen, leuke regio verhalen en veel foto's.
We wensen u veel leesplezier, goede kerstdagen en een
gierzwaluwrijk 2015 toe!

Bij: De voorplaat
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Deze handgekleurde litho is in 1869
gemaakt door Johan Gerrard Keulemans (1842-1912), een Nederlandse
schilder en illustrator. Hij was als
jongen een fervent natuurliefhebber
en wilde onderzoeker worden. Op 19
jarige leeftijd bood hij zijn diensten als
verzamelaar van geprepareerde vogels
en hun eieren aan het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie
in Leiden (RMNH, thans Naturalis). In 1864 werd hij daar
benoemd tot tekenaar/assistent. Hij maakte illustraties voor
enkele vooraanstaande Engelse ornithologische tijdschriften. Hij werd beroemd om zijn litho's van vogels. Vanaf
1869 werkte hij in Engeland waar hij in 1912 overleed. Na
zijn emigratie naar Engeland werd hij in Nederland minder
bekend dan in het buitenland.
Alleen Jac. P. Thijsse gebruikte in zijn boek Het Vogeljaar
(eerste druk 1903, één van zijn bekendste boeken) postuum
litho's van Keulemans.
Dit boek, waarvan de eerste druk verscheen in 1903, kan
beschouwd worden als het eerste populaire boek over
inheemse vogels dat in de Nederlandse taal is verschenen.
Deze litho heeft Thijsse geplaatst bij de beschrijving over de
Apus apus. Dit exemplaar hebben we pas cadeau gekregen.
Marjo van der Lelie

Bij: Kunst en vliegwerk
De Eerste Zwaluw
In 2013 geëxposeerd tijdens de tentoonstelling Russia XXI in het museum Beelden aan Zee.
De kunstenaar gebruikt een springtouw met handvatten en
treft daarmee het wezen van de gierzwaluw: de bogen met
de spits toelopende vleugels, de grote ogen en een staart als
de uitlaat van een raket die snelheid suggereert. Een speels
en humoristische voorbeeld van conceptuele kunst.
Marjos Mourmans

2

Gierzwaluwen bulletin

2014 - 2

Van het bestuur
Even voorstellen
Mijn naam is Jochem Kühnen en met ingang van de afgelopen
ALV 14 juni ben ik algemeen bestuurslid. Ik ben 25 december
1980 geboren te Nijmegen en sinds 2008 samen met mijn
vrouw woonachtig in Beek Ubbergen. Sinds ongeveer datzelfde
jaar ben ik actief bezig met het beschermen van Gierzwaluwnestplaatsen, vooral in Nijmegen. Ik ben trots op een aantal
nieuwbouwprojecten waarbij ingebouwde neststenen snel en
goed bezet zijn geraakt. Ik ben ook erg blij met de kleine maar
uitbreidende kolonie aan huis die begon met het aantrekken van
gierzwaluwen met geluid. Het adviseren over het gebruiken van
lokgeluid en het coördineren van de uitleen-lokgeluid-units zijn
dingen waar ik me in ieder geval mee bezig zal houden.
Jochem Kühnen, www.xjochemx.nl

Concept verslag ALV 2014
Trudy du Chattel, secretaris
Concept Verslag van de Algemene ledenvergadering 2014 op
zaterdag 14 juni in gebouw Rozenoord in Vught.
Aanwezig: bestuursleden Hans Willemsen, Marleen Andriessen, Egbert Leijdekker, Trudy du Chattel, 19 leden en 3 introducés (volgens presentielijst).
Afwezig: 15 leden (volgens lijst afmeldingen).
1. Opening en vaststellen van de agenda
De interim voorzitter Hans Willemsen opent de vergadering
om 10.30 uur. Er zijn geen aanvullingen of wijzigingen in de
agenda.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.
3. Vaststellen concept verslagen ALV in 2013
Er liggen twee concept verslagen voor: van de ALV in juni
2013 en van de buitengewone ALV in november 2013. Beide
verslagen worden zonder opmerkingen of aanvullingen goedgekeurd met dank aan de verslaglegger, Trudy du Chattel.

Het nieuwe bestuur

Foto: F. vd Lelie

buiten de regio Amstelveen. Na een discussie wordt besloten
het bestuur mandaat te geven om het geld te besteden. Het voorstel is om het geld op te nemen in een projectfonds. Op deze
manier wordt het eind vorig jaar opgeheven projectfond weer
nieuw leven ingeblazen.
De kascommissie verklaart in de persoon van Evert Pellenkoft
dat de cijfers een getrouw beeld geven van de resultaten van
2013 en de financiële positie op 31 december 2013. De kascommissie heeft het financiële jaarverslag voor akkoord getekend.
De vergadering verleent decharge.
6. Verkiezing kascommissie 2014
Evert Pellenkoft en Tom Westeneng hebben zowel voor 2012
als voor 2013 de kascommissie gevormd. Voorheen hadden de
leden van de kascommissie daarin voor twee jaar zitting. Uit
de vergadering biedt niemand zich aan om in de kascommissie
plaats te nemen. Het bestuur plaatst een oproep in de Nieuwsbrief om nieuwe leden voor de commissie te werven. Evert en
Tom hebben geen bezwaar om ook voor 2014 de kascommissie
te vormen, als het niet lukt om via deze oproep nieuwe leden te
krijgen.

4. Jaarverslag 2012/2013
Het jaarverslag beslaat de periode tussen de ALV van vorig
jaar juni en de ALV van dit jaar. Het jaarverslag wordt zonder
wijzigingen goedgekeurd met dank aan de verslaglegger, Trudy
du Chattel.
5. Financieel jaarverslag 2013 en verslag kascommissie 2013
Het financieel jaarverslag is met de overige vergaderstukken
meegestuurd naar de leden. De penningmeester, Egbert Leijdekker, wordt door de vergadering gecomplimenteerd met het
heldere en professionele verslag. Egbert licht toe dat vanwege
de geringe financiële reserve van de vereniging er enkele
maatregelen zijn genomen. Het projectfonds is opgeheven, de
ontwikkeling van (het ontwerp van) de website is voorlopig
stilgelegd en er wordt minder geld besteed aan het drukken
van het Bulletin. De vergadering vraagt zich af waarom er nog
geen bestemming is gevonden voor het bedrag op de balans van
het Prins Bernhardfonds. Het bestuur zegt toe op korte termijn
actie te gaan ondernemen. De eerste stap is contact opnemen
met het fonds om te vragen of het bedrag besteed mag worden
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Meedenkende leden
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7. Concept begroting 2014
Egbert licht toe dat hij een evenwichtige begroting heeft opgesteld waarin een kleine winst wordt begroot. Dit is mogelijk
vanwege de bij punt 5 genoemde bezuinigingen. Hannie Nilsen
stelt voor ter verdere bezuiniging de lunch op de ALV/Gierzwaluwbeschermersdag voortaan door de aanwezigen zelf te laten
betalen. Gerard van der Kaa kaart aan dat hij de kosten voor
het Bulletin nog steeds erg hoog vindt. Hij heeft een adres van
3

gewenste informatie kunnen bevorderen.
De camerahouders vinden dat ze onvoldoende informatie
teruggekoppeld krijgen van de beheerder van het project. Het
bestuur geeft aan dat op korte termijn een overleg gepland staat
met Sovon over het koppelen van hun nestkaartdatabase aan
onze site.

een goedkope drukkerij. Dit adres heeft hij al toegezonden aan
de redactie van het Bulletin. Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk
heeft goede ervaringen met deze drukkerij. Na deze opmerkingen wordt de begroting voor 2014 goedgekeurd.
8. Ledenadministratie
De contributie is al sinds de oprichting van de vereniging €10
per jaar. Het bestuur acht het tijd voor een verhoging. In de
tussenliggende jaren zijn de kosten voor bijvoorbeeld drukken
en post verzenden flink omhoog gegaan. Zonder verhoging
is er bar weinig armslag voor niet reguliere uitgaven zoals de
viering van een jubileum of het verbeteren van de website. Na
enige discussie gaat de vergadering unaniem akkoord met een
contributie van €15 per jaar vanaf 1 januari 2015.
De penningmeester geeft voorts aan dat hij met ingang van de
eerstvolgende inning van de contributie over wil gaan op automatische incasso. Dit zal een flinke kostenbesparing opleveren.
Hij heeft hiervoor van alle leden en donateurs (ca 370) toestemming nodig. In het najaar zal iedereen hieromtrent en omtrent
de contributieverhoging een brief ontvangen.
Er komt een voorstel uit de vergadering om in de toekomst bij
opzeggingen de reden te vragen.
Verder wordt voorgesteld om in het Bulletin opzeggingen en
aanmeldingen te gaan vermelden.
Ook wordt de wens geuit om op de website een deel in te richten dat alleen voor leden van de vereniging toegankelijk is.
9. Bestuursmutaties
Hans Willemsen wordt bij acclamatie benoemd tot voorzitter
van GBN.
Jochem Kühnen wordt eveneens bij acclamatie benoemd tot
algemeen bestuurslid.
10. Plannen van het bestuur
Hans noemt als speerpunten: verbeteren van de website, zowel
inhoudelijk als qua ontwerp, rechtstreekse koppeling van de
nestgegevens van het cameraproject aan de SOVON database
en streven naar meer bekendheid van de vereniging door onder
andere meer informatie uit te dragen in de vorm van publicaties
en contacten met organisaties als VBN en SOVON.
Er is wat kritiek op met name het uiterlijk van de website. Wel
wordt opgemerkt dat de site qua informatievoorziening goed
voldoet.
Verder wordt opgemerkt dat het een aanwinst zou zijn als op
de site links komen te staan naar sites van gierzwaluwliefhebbers met bijv. een webcam. Een zoekfunctie met alle aanwezige
zoektermen erin voorgeprogrammeerd zou het vinden van de
4

11. Rondvraag
- Marjo van der Lelie: het is misschien handig en leuk om
een landelijk meldpunt (site) te hebben om broedplaatsen van
gierzwaluwen op een landkaart aan te geven. Ze is bij dit idee
geïnspireerd door een dergelijke faciliteit voor eekhoorns. Harrie van Berkel en Gerard van der Kaa hebben hier ervaring mee
op hun gierzwaluwsites. De registraties worden doorgekoppeld
naar de nationale database Flora- en Faunabank. Ze waarschuwen wel voor valse meldingen.
- Marjos Mourmans verzoekt via Marleen: willen camerabezitters het tijdstip waarop de nestbezettende gierzwaluwen
’s avonds naar hun nest terugkeren aan haar doorgeven? Dit
in verband met een verzoek van Dienst Regelingen van het
ministerie van EZL&I om het ’s nachts op de nesten aanwezig
zijn met gegevens te ondersteunen. Wilfried de Jong wijst er op
dat in de door de Dienst Regelingen uitgegeven soortenstandaard Gierzwaluw dit al op verschillende punten expliciet staat
vermeld. Ook komt de opmerking uit de vergadering dat dit
typisch zou moeten worden gecoördineerd door de beheerder
van het cameraproject.
- Eline Lauret: Er loopt een landelijke actie 'Nederland isoleert'
waarin Natuur en Milieu samenwerkt met isolatiebedrijven.
Vooraf vindt een inspectie plaats om de aanwezigheid van
vogels en/of vleermuizen te onderzoeken en daarover te adviseren. Dat gaat niet goed; er vindt onvoldoende onderzoek plaats
en er worden veelal verkeerde conclusies getrokken dan wel
adviezen geven. Eline verzoekt GBN om met de organisatie
in gesprek te gaan. Marjo laat weten dat zij dezelfde ervaring
heeft en al contacten heeft gelegd om de problemen te bespreken.
- Wilfried de Jong: Gierzwaluwen worden steeds populairder,
ook bij ambtelijke instanties. Hij verzoekt GBN te propageren
dat ook in nieuwbouw 'natuurlijke' ruimtes voor gierzwaluwen
worden geschapen. Hans geeft aan dat hij de ervaring heeft dat
hier in bouwkringen vaak over wordt nagedacht en gesproken,
maar dat er helaas geen voorschriften voor zijn.
- Evert Pellenkoft: heeft het boek 'De Gierzwaluw' van Remco
Daalder gelezen en toont zich ontevreden over de toonzetting

Bijpraten in de pauze

Foto: F. vd Lelie

Gierzwaluwen bulletin

2014 - 2

en een aantal uitspraken over personen en GBN. Dhr. Daalder
doet een aantal uitspraken die hij niet heeft afgestemd met de
betrokkenen en die niet overeenkomen met de werkelijkheid.
Hij klapt ook zonder toestemming uit de school over het financiële reilen en zeilen van de vereniging. Na enige discussie is
het voorstel dat Evert een brief opstelt aan Dhr. Daalder, die
dan namens GBN naar hem gestuurd wordt.
12. Sluiting
De voorzitter sluit om 12:45 uur de vergadering en wenst iedereen een prettige lezingenmiddag toe.
De volgende ALV zal plaatsvinden in juni 2015 op een nader te
bepalen datum en locatie.

Verslag middagprogramma Gierzwaluwendag op 14 juni 2014
Na een door de vereniging aangeboden lunch tijdens welke de
aanwezigen dankbaar gebruik maakten van de gelegenheid om
informatie met elkaar uit te wisselen begon het middagprogramma om 13.30 uur.

Kijk mijn nieuwe app

Foto: F. vd Lelie

De middag werd geopend door Marja Goossens, onze gastvrouw van vandaag.
Bij de deelnemers aan de ALV hebben zich de leden van de
Gierzwaluwwerkgroep Vught en andere gierzwaluwliefhebbers
uit Vught gevoegd.
Marja Goossens: Flora- en faunawet in de praktijk: van
melden naar samenwerken.
Zij vertelt over een paar projecten in Vught waarbij - na een
discutabele rol van de betrokken ecologische adviesbureaus de nestgelegenheid van de vogels slechts met moeite behouden
kon blijven door bemoeienis van de Gierzwaluwwerkgroep en
ingrijpen van de Dienst Regelingen (in 2014 opgegaan in de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) die verantwoordelijk is voor de handhaving van de Flora- en faunawet.
Het eerste geval betrof een aantal huiszwaluwnesten dat verwijderd werd. Na een berisping door de Dienst Handhaving werden door de aannemer kunstnesten – in eerste instantie omgekeerd! – opgehangen. Bij een te renoveren school werden door
het ecologische adviesbureau geen gierzwaluwen geconstateerd. Toen de pannen werden weggehaald, bleken er meerdere
nesten te zijn. In samenwerking met de Gierzwaluwwerkgroep
zijn er twintig gierzwaluwnestkasten opgehangen.
Op dit moment staan er enkele projecten op het programma bij
de Gierzwaluwwerkgroep waarin deze zich inspant om nieuwe
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nestgelegenheid te scheppen.
De werkgroep bestaat uit vijf leden. Voor inventarisaties wordt
gebruik gemaakt van vrijwilligers. Om zoveel mogelijk voor
de gierzwaluw voor elkaar te
krijgen worden allerlei middelen ingezet: inventarisaties,
bekendheid vergroten d.m.v.
excursies, lezingen en nieuwsbrieven, lobbyen bij de gemeentelijke instanties en de politieke
partij- en en actief zijn op de
social media (volg ze op Facebook (Gierzwaluwen Vught) en
Twitter (@GierzwaluwVught).
Tot slot geeft Marja de aanGastvrouw Marja Goossens
wezigen nog wat tips en trucs
mee voor een goede samenwerking met betrokken partijen bij
de Gierzwaluwbescherming: wees duidelijk, laat niet over je
lopen, kom met constructieve voorstellen, samen sta je sterker,
wees niet bang om als het nodig is overtredingen te melden, en
heb vooral geduld.
Hannie Nilsen, Cameraproject in de Joanneskerk in Oisterwijk
Hannie en Gerard van der Kaa vertellen over de geschiedenis
en de nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de nestkasten
in de Joanneskerk.
In 2003 zijn de eerste acht nestkasten in de galmgaten van de
toren van de kerk aangebracht, later gevolgd door nogmaals
acht nestkasten. Een aantal jaren later zijn er op vijf nesten
camera’s gezet. Dat leverde een schat aan informatie op, maar
toch bleven er nog veel zaken onduidelijk.
Daarom kwam ca. twee jaar geleden het plan op om te onderzoeken of het mogelijk zou zijn om op iedere kast een camera
te monteren. Het is uiteindelijk gelukt om hier voldoende middelen voor te vergaren. En na een speurtocht naar voor dit doel
geschikte camera’s zijn in combinatie met een renovatie van de
nestkasten in 2013 de camera’s net op tijd voor het broedseizoen 2014 gemonteerd. Voor de technische specificaties kunt u
terecht bij Hannie en Gerard. De kasten worden door vrijwilligers thuis gemonitord. Allerlei gegevens worden bijgehouden.
De eerste gierzwaluw werd begin mei geregistreerd. Alle
tekenen wijzen erop dat dit een beter broedseizoen wordt dan
2013. Ten tijde van deze lezing zijn er al acht jongen. Het is de
bedoeling om al het filmmateriaal na het broedseizoen te monteren tot een aantal filmpjes en die dan op YouTube te zetten.
Ook wordt er een verslag met foto’s van dag tot dag gemaakt.
De Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk heeft een prachtig overzicht van de broedresultaten in de zestien nestkasten door de
jaren heen ter beschikking. Ze geven geregeld een Nieuwsbrief
uit. U kunt contact met ze opnemen via:
gierzwaluwwerkgroepoisterwijk@gmail.com.
Hein Verkade, Aanpak inventarisatie gierzwaluw nestplaatsen in Noordwijk
Heins liefde voor de vogel werd gewekt toen hij als jongen een
nest van gierzwaluwen ontdekte onder de pannen van een oude
schuur.
5

Hij is al sinds 1988 bezig met het
inventariseren van gierzwaluwen
in Noordwijk. Sinds 1993 wordt
het gehele dorp eenmaal in de vijf
jaar volledig geïnventariseerd.
Pas wanneer een gierzwaluw
daadwerkelijk naar binnen vliegt
wordt een nestlocatie genoteerd.
In 1993 en 1998 deed Hein de
inventarisatie in zijn eentje. Dat
was erg tijdrovend; vanaf 2003
heeft hij daarom medewerking
van een aantal vrijwilligers van de
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk. Ze gaan
met de fiets op stap om oude en
Hein Verkade vertelt
nieuwe kolonies op te sporen en
alle invliegopeningen scrupuleus aan te tekenen. Met dank aan
de inwoners van Noordwijk, die het de vrijwilligers mogelijk
maken hun inventarisaties uit te voeren.
Al met al wordt dus al meer dan 20 jaar de broedpopulatie in
het hele dorp in kaart gebracht.
Jaarlijks worden er tellingen uitgevoerd. Ook worden er jongen
geringd. In 2010 heeft Noordwijk meegedaan aan het project
met geolocators. Onder auspiciën van de Belgische afdeling
van het onderzoek werd één Noordwijkse gierzwaluw uitgerust
met een geolocator. Veel meer dan met ringonderzoek levert de
geolocator interessante informatie over het trekgedrag van de
vogels op.
Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden licht Hein
een en ander toe over de keuze van nestlocatie door de vogels.
De vogels blijken verrassend flexibel te zijn in hun zoektocht
naar een nestplaats. De gierzwaluwpopulatie in Noordwijk is
behoorlijk stabiel: in 1993 160 paar, in 2013 158 paar na een
dip in 2008. In 2013 is de verspreiding wel veel diffuser dan
in 1993. De jaarlijkse plaatstrouw is hoog, ca. 87% rekening
houdend met verdwenen plekken.
Een conclusie van Hein is dat de beschikbaarheid van nestgelegenheid niet de belangrijkste sturende factor is bij de ontwikkeling van de populatie, maar veeleer wat er gebeurt in de
gebieden waar ze de winterperiode doorbrengen.

nestgelegenheden in de buurt van gebouw Rozenoord te bekijken. De tocht voerde ons onder andere naar de in de lezing genoemde school waar 20 nestkasten zijn opgehangen en langs de
Petruskerk waar in de klokkentoren nestkasten zijn ingebouwd.
Hier wordt geprobeerd om met behulp van gierzwaluwgeluiden
de vogels naar de kasten te leiden. Er zijn enkele vogels waargenomen, maar of het tot broeden komt was nog niet duidelijk.
Na terugkeer bij gebouw Rozenoord namen de deelnemers
afscheid van elkaar.
U kunt alvast in uw agenda noteren dat de ALV/gierzwaluwendag in 2015 zal plaatsvinden op zaterdag 27 juni. De locatie zal
later bekend worden gemaakt.
Het bestuur bedankt van harte Gierzwaluwwerkgroep Vught, en
met name Marja Goossens, voor de door hun verleende gastvrijheid en de perfecte organisatie van deze dag.
Trudy du Chattel

Foto: J. Kühnen

Dutch Bird Fair 2014

Ook dit jaar was onze vereniging weer present op de Dutch Bird
Fair in de Oostvaardersplassen.
Trudy du Chattel en ik vertegenwoordigden mét Jochem het bestuur op zaterdag. Ook kregen we hulp van Jeannette en Diana,
beide van het IVN Amstelveen net als Trudy en ik. Jeannette is
ook lid van GBN. Ze waren al bezig met het opbouwen van de
kraam toen Trudy en ik arriveerden. Het weer was niet goed en
dat was te merken aan het totaal aantal bezoekers en bezoekers
aan de kraam. Toch konden we nog ca. 50 mensen begroeten
Gierzwaluwexcursie
Na de lezingen gingen de aanwezigen tot slot op stap met Marja en vragen beantwoorden. We konden wel vaststellen dat onze
en de andere leden van de Gierzwaluwwerkgroep Vught om de vereniging nog niet aan opheffen hoeft te denken: er waren toch
nog veel mensen die moeite hebben om de gierzwaluw te onderscheiden van de boerenzwaluw.
Op zondag hadden wij net de auto geparkeerd toen er werd
omgeroepen dat een zeearend over kwam vliegen. Die hadden
we net op dat moment al in beeld. Een mooi begin van de dag!
Jos Hoekstra en Hans van Paddenburgh kwamen ons op zondag
helpen. Ook hun hulp werd zeer gewaardeerd want nu konden
Trudy en ik zelfs een excursie meelopen. Dat was nog niet
eerder mogelijk geweest. Het weer was een stuk beter en het
bezoekersaantal ging daarmee ook omhoog. Ik schat dat we op
deze dag ca. 100 mensen aan de kraam kregen.
Het zijn vermoeiende dagen maar wel erg leuk om mee te
maken.
Dankbaar gehoor
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'De Gierzwaluw' wint Jan Wolkersprijs voor
het beste natuurboek van 2014
Eerder dit jaar verscheen het boek 'De Gierzwaluw' over de
(Amsterdamse) Gierzwaluw, geschreven door Remco Daalder,
stadsbioloog in Amsterdam. Dit boek heeft onlangs de Jan
Wolkers prijs 2014 gewonnen. Dit werd bekend gemaakt vanuit
Naturalis in Leiden op zondag 19 oktober in het radioprogramma Vroege Vogels van de VARA.
Het boekje zet de Gierzwaluw voor het voetlicht en dat mag
best vaker gebeuren. Als wij nog steeds bij evenementen het
verschil moeten uitleggen tussen de Boeren- en de Gierzwaluw
zijn alle publicaties over onze favoriete vogel hard nodig. Fijn
dus dat er weer een boek over de Gierzwaluw is verschenen.
Eerdere boeken over de Gierzwaluw zijn o.a. 'De Vlucht van
de zoldervogels' (1999) van Gerry Huiberts en 'Goede reis,
gierzwaluw' (2010) van Nicole de Cock. Beide boeken zijn
geschreven in verhaalvorm en zijn erg leuk.
Remco Daalder heeft dit niet gedaan maar haalt zijn eigen
ervaringen met de gierzwaluw sinds zijn 14e naar boven en
beschrijft deze. Het is een prettig leesbaar boek met jammer
genoeg niet altijd correcte weetjes en feiten. Voor de meeste lezers is dit geen probleem hoewel misschien foutieve informatie
als waarheid wordt aangenomen en verder verspreid.
Echter, een aantal van onze leden vond zich zomaar terug in het
boek. Remco heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering van
2013 in de Oranjekerk in Amsterdam met aanwezigen gesproken en het gesprek niet altijd correct weergegeven in zijn boek,
bovendien zonder dat men wist dat het gesprek in een boek
terecht zou komen. Hij heeft het bestuur niet gezegd dat hij
informatie uit de vergadering, zoals financiële gegevens, in zijn
boek wilde opnemen. Dat is op zijn minst gezegd niet netjes.
Misschien was het toch iets te veel haastwerk?
Remco Daalder zal zijn boek signeren op de landelijke Sovondag op zaterdag 29 november in de Reehorst in Ede in de stand
van uitgeverij Atlas Contact.
Het bestuur

Bedreiging?

Slechtvalk

Heel veel natuurlijke vijanden
hebben onze gierzwaluwen
niet. Wel hebben ze regelmatig
ruzie met mussen en spreeuwen
over het in gebruik nemen van
dezelfde nestkast of dakpan. Er
zijn ook vogels die jacht op hun
maken. Kraaiachtigen krijgen
gierzwaluwen niet zo snel te
pakken. Boomvalk en slechtvalk
lukt dit wel. Deze twee lijken veel
op elkaar maar vertonen een heel
ander gedrag. De boomvalk is een
echte bewoner van bos en veld, en
jaagt vaak boven vennen op grotere insecten zoals libellen. De
slechtvalk daarentegen is een bewoner van het stedelijk gebied,
net als onze gierzwaluw. Het is ook nog de snelste vogel ter
wereld met een gemeten topsnelheid van over de 350 km/u, dus
veel sneller dan de gierzwaluw die ook te boek staat als een
snelle vlieger. Het gebruik van DDT deed de slechtvalk geen
goed. De vogel is echter sinds de jaren negentig bezig met een
gestage opmars. Het aantal broedparen is gestegen tot zeker
140 koppels, veelal aanwezig in de grotere steden en dorpen,
waar ze nestgelegenheid wordt aangeboden bijvoorbeeld
door nestkasten op de steeds hoger wordende gebouwen te
plaatsen. Dit stedelijk gebied is ook het broedgebied van onze
gierzwaluwen.
Een van de weinige mogelijkheden om te ontsnappen aan de
slechtvalk is duiken in de richting van de grond en proberen
een schuilplaats te vinden. Het nadeel van onze gierzwaluwen
is echter dat ze moeten blijven vliegen. Een slechtvalk is ook
erg snel in de achtervolging en vaak werken de koppels, man
en vrouw, samen in de jacht. De gierzwaluw staat dan ook in de
prooi top Tien van de Slechtvalk. Slechtvalken hebben wel een
uitgebreide menulijst en meer dan 100 verschillende soorten
prooien (allemaal vogels) zijn genoteerd. Onze gierzwaluwen
zijn slechts enkele maanden aanwezig in het jachtgebied van de
slechtvalk. Wel moeten ze heen en terug door Europa naar hun
overwinteringsgebied en in heel Europa gaat het goed met de
slechtvalk.
Het grootste gedeelte van het jaar brengen de gierzwaluwen in
Afrika door. Mij is niet bekend of de slechtvalk daar ook aan
een opmars bezig is. De omstandigheden daar zijn natuurlijk
anders. Ook in de grotere steden van Afrika 'groeien' de
gebouwen.
We kunnen ons echter, denk ik, het best vasthouden aan de
tellingen en die laten nog geen afwijkende getallen zien.
Ik kan jullie als slechtvalk liefhebber ook vertellen dat de
gierzwaluwen af en toe profijt hebben van de slechtvalk.
Tijdens het plukken van de prooien, vaak op hoge gebouwen,
vliegen de veren in het rond en worden door de wind
meegenomen. Vaak is te zien dat de gierzwaluwen daar met
aantallen op reageren door naar de veertjes toe te vliegen en ze
uit de lucht te plukken. Ze zijn erg gewild.
Meer info over de Slechtvalk vindt u op de site van de
landelijke Werkgroep: www.werkgroepslechtvalk.nl
Frans Hijnen
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REGIONIEUWS
Den Helder
De laatste nieuwtjes uit Den Helder. Ik ben benaderd door Leiden en Marjo vd Lelie over de gierzwaluwtil, want die willen
ze beide ook maken. Ik geef ze zoveel mogelijk gegevens en
tips.
Bij Ria Kooijman heb ik drie beugelkasten opgehangen drie
of vier jaar geleden. Er is gelokt met de CD van Erich Kaiser
en laten ze de kasten toch 2 jaar geleden vinden. Vorig jaar
moesten de kasten eraf voor het broedseizoen, omdat de huizen
gerenoveerd werden dus helaas. Begin dit jaar de kasten weer
opgehangen en bingo. Ik kreeg van de week een mail met de
tekst . 'Op 19 mei kreeg ik de gierzwaluwen in de kast en een
paar weken later hoorde ik de jongen, het uitvliegen was begin
augustus. Dat heb ik niet gezien omdat ik toen op vakantie was.
Heb er erg van genoten; de cd is een succes'.
Volgende maand gaat er een camera in en kan ze op haar
slaapkamer-tv meekijken.
Verder ben ik na de grachtengordelproject waar 21 kasten zijn
ingebouwd en waar de spreeuwen al inzaten toen ze nog aan
het bouwen waren en waar we vorig jaar uit een van deze kasten een gierzwaluw zagen uitvliegen, bezig geweest met nog
3 gebouwen. Bij de ene (Keizersbrug) zijn 5 en 4 nestkasten
ingebouwd en op de hoek Beatrixstraat/Westgracht zijn 5 en 5
kasten ingebouwd. Dat is toch weer 40 potentiële nestplaatsen.
Ik heb de invlieggaten onderin laten maken om ze eventueel
te kunnen legen waardoor ze ook door gierzwaluwen gebruikt
kunnen worden en geen val worden; anders kunnen ze er wel in
maar er niet meer uit.
Bij Gery zijn 2 jongen uitgevlogen maar is één ouder voortijdig overleden. De overgebleven ouder zag toch kans om beide
jongen vliegvlug te krijgen.
Henk Post heeft op drie plaatsen nesten gehad met in het oudste
nest (op het zuiden) 3 jongen. In het voorjaar was er eerst een
spreeuw ingegaan met 4 jongen erin toen de gierzwaluw terug
kwam. Steeds vechten en soms zowel de gierzwaluwen als
de jonge spreeuwen in hetzelfde nest tot de gierzwaluw kans
zag om de jonge spreeuwen verderop onder de dakpannen te
verjagen. Henk heeft geluisterd waar de jonge spreeuwen zaten
en heeft daar een dakpan omhoog gezet zodat de ouders de
jongen konden voeren. Deze
4 spreeuwen zijn enkele
dagen daarna uitgevlogen.
De spreeuwen zijn sinds een
week weer terug (net als bij
mij) en ze zaten nu wel aan
de onderzoekskast bij hem.
Hopelijk hoeft er volgend
jaar niet weer zo'n strijd te
worden uitgevochten.
En ik hoop dat de vijf overnachters in de gierzwaluwtil
komend jaar weer hun reisje
Afrika hebben overleefd en
de til in gebruik nemen.
Spreeuwenetage
Foto: F. v. Vliet Verder heb ik een kast met
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acht spreeuwenkasten en twee vleermuisverblijven in de buurt
van de til opgehangen (ook door de Eendragt betaald), zodat de
spreeuwen ook een onderkomen blijven houden in het stadspark.
Fred van Vliet

Foto: F. v. Vliet

Gierzwaluwtil in Den Helder
Drie weken geleden hebben we de gierzwaluwtil in ons zonnig
Den Helder voorzien van een vernieuwd lokapparaat met extern
zonnepaneel. Deze heeft 2 weken gedraaid en is er toen mee
gestopt.
Het afspelen van de lokgeluiden heeft toch zijn nut gehad want
Ella zag begin van de afgelopen week dat er drie gierzwaluwen
rond de gierzwaluwtil rondvlogen en aanhaakten. Gisteravond
zag ik dat er 2 invlogen rond 22.30 uur. Dat gaf toch even een
perfecte kick.
Zaterdagavond hebben we met zijn vieren gepost. We hebben
vijf gierzwaluwen zien invliegen. Twee besloten samen in
hetzelfde compartiment de nacht door te brengen. Nu maar
hopen dat ze het volgend jaar terug komen om te broeden.
Ruimte genoeg want in de ondertrommel zijn 4 en in de
boventrommel 12 nestruimtes.
In 2012 geplaatst, in 2013 7 spreeuwenparen met jongen (alles
uitgevlogen), in 2014 2 paar spreeuwen met jongen (alles
uitgevlogen) en nu dus de gierzwaluwen erin.
Overigens de spreeuwenetage (het groene nestkastje met 8
spreeuwencompartimenten en 2 vleermuiscompartimenten, zie
de foto links) is in 2013 geplaatst en is ook in gebruik genomen
door de spreeuwen, zodat die ruimte om te broeden hebben,
mocht de til vol gierzwaluwen zitten.
De foto's zijn niet al te best maar ons humeur wel.
Met dank aan HCWV De Eendragt die dit financieel mogelijk
heeft gemaakt.
Fred van Vliet, fvanvliet51@hetnet.nl
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meestal 's avonds bij terugkeer. Met de webcam heb ik daar
tientallen filmpjes van opgenomen. In het gevecht was duidelijk
te zien dat de gierzwaluw zich steeds op zijn rug wierp om
met zijn klauwtjes uit te halen. De spreeuw daarintegen pikte
met zijn grotere snavel veelvuldig in op de gierzwaluw. De
gierzwaluw liep wel verwondingen op maar die herstelde goed.
Uiteindelijk lukte het de gierzwaluw om de 4 jonge spreeuwen
van het nest te krijgen en verder onder de dakpannen te jagen.
Door een dakpan 1,5 meter verder van het nest op te lichten,
waren er 2 openingen en hadden de vogels in principe geen last
meer van elkaar. Op dit moment van schrijven zien de 2 jongen
er kerngezond uit. De jonge spreeuwen zijn door de nieuwe
opening een paar dagen later uitgevlogen. De afgelopen weken
(half juni tot half juli)hebben we ook veel zoekers in de straat
gehad. Vier zoekende paartjes hebben een nieuwe nestlocatie
gevonden, waaronder twee bij mij. Naast zes mogelijkheden in
Foto: J. Groot
nestkasten, heb ik ook nog extra mogelijkheden onder het dak
gecreëerd. Dit om de 2 of 3 jaarlijkse broedparen uit te breiden.
Hoorn
Omdat de 2 zoekende paren bijna dag en nacht in de nieuwe
Al voor het 8e jaar broeden er gierzwaluwen in de nestkastjes
locatie verblijven, kennelijk om deze te verdedigen tegen
in mijn woning.
concurrenten, verwacht ik volgend seizoen uitbreiding en een
Een kastje is voorzien van een GBN-infrarood camera, zodat ik nog grotere kolonie in onze straat.
alles kan volgen. Er zijn dit broedseizoen 2013, 3 eitjes gelegd
Henk Post
waarvan er 2 zijn uitgekomen. Het heeft 5 dagen geduurd
voordat het 2e eitje gelegd werd en 7 dagen voor het 3e eitje.
Op de foto's hieronder en op pagina 10 achtereenvolgend:
Twee jongen zijn grootgebracht en inmiddels (1 dag na elkaar)
een klem zittende zoeker waarvoor ik het dak op moest om hem
uitgevlogen. Er zitten nog 3 jongen in een ander nestkast. In
te bevrijden. Voor de tweede keer een nest met 3 jongen die
deze kast heb ik een camera geplaatst maar helaas zonder infra
prima worden verzorgd door beide ouders. Een nest ingang via
rood licht. Hierdoor zijn de opnamen nauwelijks te zien.
een huifje. Een gierzwaluw verlaat natuurlijke nest opening.
Het 6e kastje linksboven is bezet geweest door een spreeuwen(2x)
paartje. Hun jongen zijn, voordat de gierzwaluwen terug waren
in Nederland, uitgevlogen. De gierzwaluwen die hun oude
nest terug wilden hebben raakten in gevecht met een van de
spreeuwen. Dit gevecht was zo heftig dat een spreeuw dit niet
heeft overleeft. Hij lag dood op het onderliggende plat dak.
Er vliegen elke dag 10 tot 15 gierzwaluwen met een bloedgang
langs de topgevel waar de nesten zich bevinden
Vijf van de zes nestkastjes zijn dit jaar bezet geweest door
gierzwaluwpaartjes.
Een leuk broedsucces.
Jan Groot

Julianadorp
Al weer zo'n 13 jaar hou ik de inventarisatie bij ons in de straat
( een doodlopend straatje van ongeveer 150 meter) van de
gierzwaluwenbroedparen. En al die jaren zijn het er 11 of 12
broedparen. En degenen met gierzwaluw-ervaring weten dat
er vaak wel eens iets mis gaat met dit zogenaamde 100 dagen
vogeltje. Zoals b.v. dode jongen in het nest (na hitte golf),
jonge vogels die worden belaagd door ongedierte of jongen
die per ongeluk uit het nest vallen en op straat terecht komen.
Adulten kunnen om een of andere reden op de grond terecht
komen. Soms komen ouder vogels daarbij om. Ook kunnen
gierzwaluwen klem komen te zitten tussen dakpannen. Kortom
er zijn genoeg bedreigingen in het broedseizoen.
Dit jaar kreeg ik te maken met een gierzwaluw die op 6 mei
terug keerde op zijn nest, maar daar een nest met vier jonge
spreeuwen aantrof. Vervolgens is het 5 dagen vechten geweest,
Gierzwaluwen bulletin
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Raalte
Al eerder berichtte ik jullie over de renovatie aan de woningen
aan de Iepensingel en Esdoornstraat en in verband daarmee
de aanwezigheid van nestgelegenheid voor gierzwaluwen.
Inmiddels is een groot deel van deze renovatie gerealiseerd en
zijn 30 nestkasten aan de kopgevels van 6 woonblokken, zeer
weersbestendige nestkasten, door SallandWonen geplaatst!
Daarnaast zijn er door SallandWonen vogelvides (onzichtbaar)
geplaatst in de dakgoten aan de voorgevel van een twintig
woningen, die vooral voor mussen ideale nestgelegenheid
bieden.
Ook in Wijhe zijn door SallandWonen in samenwerking met
Ronald Boerkamp van de plaatselijke IVN de Grutto WijheOLst bij renovatie diverse nestgelegenheden voor stadsvogels,
zoals gierzwaluwen aangebracht. Inmiddels zijn daar al heel
wat gierzwaluwen in gaan broeden.
Wellicht heeft ieder inmiddels wel gezien dat in de Rozenstraat bij de nieuwbouw ook verschillende neststenen zijn
ingemetseld aan de noordzijde van de nokgevels. De eerste
successen zijn daar reeds gemeld en de ervaring leert dat
gierzwaluwen dan massaler deze nestgelegenheden gaan
bezetten. Met nestkasten duurt dat soms wat langer, maar
als ze eenmaal deze kasten ontdekken, lukt het heel vaak
dat ze meerdere kasten gaan bezetten en blijven trouw aan
hun nestplaats en breidt het aantal broedgevallen zich uit.
Gierzwaluwen zijn echte kolonievogels en broeden in kleine
holtes van huizen in dorpen en steden.
Wij, de werkgroep gierzwaluwen van IVN Raalte, die
bestaat uit Karin in ’t Veld, Jos Harink en Jan van Dam,
zijn erg blij met de samenwerking met SallandWonen en de
uitbreidingsmogelijkheden voor nestplaatsen voor stadsvogels
in Raalte.
In het a.s. jaarverslag van IVN zullen we nader ingaan op onze
plannen voor de toekomst en de mooieresultaten van onze
tellingen van geslaagde broedsels. Heb je interesse om mee te
doen met de gierzwaluwenbscherming meld je dan bij een van
de werkgroepleden voor informatie!
Jan van Dam

Nieuwe observatie nestkasten
Geïnspireerd door vele prachtige voorbeelden (waaronder de
kolonies van Erich Kaiser en Jan Holmgren en de prachtig
gebouwde nestkasten van Harrie van Berkel) ging ik na een
aantal jaren overdenken en plannen in de lente van 2013 aan
de slag. Bij de lokale doe-het-zelf zaak werd plaatmateriaal
(18 mm multiplex met keurmerk voor duurzaam bosbeheer)
op maat gezaagd. Met hulp van een timmerman in de familie
werden er nette nestkasten van gebouwd met aan de achterzijde
een gefreesde sleuf voor glazen achterwandjes. Die glazen
wandjes van ontspiegeld glas met gepolijste zaagsneden kreeg
ik met wat hulp van mijn moeder. Van een vriend kreeg ik een
mooie zeer lichtgevoelige camera. Naar voorbeeld van Harrie
van Berkel maakte ik een overzetkast welke over elke nestkast
geschoven kan worden. Hierin kan de camera op een statiefje
de nestkast in kijken met overdag mooi beeld in kleur!
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Begin mei kwam een klusjesman langs om de benodigde
gaten door onze gevel te boren. Op zolder werd eerst met
een diamantboor met een diameter van 112 mm door de
binnenmuur geboord. Vervolgens kon door dat grote gat met
een diamantboor met een diameter van 52 mm door een steen
van de buitenmuur worden geboord. De spouw tussen de twee
gaten werd opgevuld met PUR schuim waar later een tunneltje
uit werd gesneden.
Tegen de muur werden met enige moeite de nestkasten netjes
op rijtjes gehangen. Met hulp van mijn vrouw maakte ik
van stevig papier hoezen om over de glazen achterwand te
schuiven. In de hoes een kijkgaatje dat met een zwart weg te
draaien papiertje is afgedekt. Als ik mijn eveneens min of meer
zwarte cameralens voor het kijkgaatje hou, veranderd er voor
de vogels niet veel is het idee.
Nog dit seizoen speelde ik vanuit één van de observatiekasten
Gierzwaluw-geluid af. Aan de voorzijde van ons huis nestelen
twee paartjes in nestkasten onder de dakgoot. ‘Bangers’
richten zich vooral op deze nestkasten. Met geluiden hoopte
ik de Gierzwaluwen op de openingen in de zijgevel te kunnen
attenderen. Helaas bleef het dit eerste seizoen bij een enkele
keer langs vliegen. Toen de Gierzwaluwen waren vertrokken
kwamen er overigens wel verschillende Kleine vossen
(dagvlinders) in de kasten zitten om te overwinteren. Deze
werden echter allemaal door Koolmezen opgegeten. Ook een
vrouw Huismus kwam eens in de observatiekasten kijken.
Tijdens de International Swift Conference in Cambridge
in april 2014 sprak ik met Brian Cahalane die een zeer
indrukwekkende kolonie Gierzwaluwen aan huis heeft. Hij
adviseerde me geluid uit meerdere nestkasten af te spelen,
bijv. linksonder, rechtsonder en midden boven. Zo gezegd, zo
gedaan. Het valt natuurlijk niet na te gaan of dit de oorzaak
was, maar dit seizoen werd er flink gereageerd. Eerst door
terugroepende voorbij vliegende Gierzwaluwen, maar eind
mei door aanhakende vogels! Dit zag ik een aantal keer
gebeuren en begin juni was het dan zo ver! De eerste twee
Gierzwaluwen gingen naar binnen! Niet in dezelfde kast en
zo ging het vanaf toen regelmatig. Soms echter wel twee in
één kast. Waarschijnlijk een vestigend paartje dus! Ik ben erg
Gierzwaluwen bulletin
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benieuwd naar de gebeurtenissen van volgend seizoen!
Op mijn website houd ik elk seizoen een dagboek bij met foto’s
en filmpjes van de Gierzwaluwen. In het Gierzwaluw-dagboek
van 2013 en 2014 is dan ook veel beeldmateriaal van de
nieuwe observatienestkasten te vinden.
Jochem Kühnen, Beek Ubbergen. www.xjochemx.nl

Succes centrum Nijmegen!
Begin 2013 zijn bij nieuwbouw appartementencomplexen
aan Plein 1944, hartje centrum Nijmegen, 40 neststenen voor
Gierzwaluwen ingemetseld. Het betrof het ‘onzichtbare’ type,
alleen een kleine opening is dus zichtbaar. Vanaf het plein zelf
zijn ze in één gevel te zien, maar met moeite omdat ze hoog
zitten en tussen erg donkere gevelstenen. Andere neststenen
zijn te zien vanuit steegjes en vanaf het dakterras van de V&D.
Eerder waren in het centrum van Nijmegen bij een project
(Hessenberg) het eerste seizoen al invliegende Gierzwaluwen te
zien. Dat was spectaculair! Maar Plein ’44 deed het dunnetjes
over! Dit eerste seizoen zonder hijskranen ter plaatse zag ik een
eerste invlieger! Nota bene in de donkere appartemententoren!
Meer info op mijn website bij Gierzwaluw-projecten.
Jochem Kühnen, Beek Ubbergen. www.xjochemx.nl

Foto: J. Kühnen
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Amersfoort, onze kolonie in een notendop
In het voorjaar van 1998 heeft Fred aan ons huis 6 houten
gierzwaluwkasten opgehangen. In onze buurt zag je af en
toe een gierzwaluw vliegen. Een jaar later (1999) zijn deze
kasten vervangen door houtbeton kasten (3, 6, 9, zie foto).
Het seizoen van 2000 en 2001 hebben we geen gierzwaluwen
gezien. Wel nestelde een merel op een van de kasten. Om dit
in de toekomst te voorkomen bouwde Fred hier houten kasten
op (2 ,1, 4). In 2002 werd een speaker geplaatst. Deze liet 's
ochtends en 's avonds het geluid van gierzwaluwen horen.
Waar de gierzwaluwen vandaan kwamen weten we niet maar
ineens was er interesse voor onze nestkasten.
In het broedseizoen van 2003 was het eindelijk zover. In
neststeen 9 zagen we gierzwaluwen invliegen. Het heeft 5
jaar geduurd voordat een kast werd ontdekt en gebruikt. In
neststeen steen 9 zit een camera en we konden voor het eerst
het hele broed- en verzorgingsproces live meemaken. Wat
een prachtige ervaring. Het geluid lieten we niet meer horen.
Gierzwaluwen hadden onze 'hotels' gevonden.
Bijna ieder jaar zijn er nestkasten aan toegevoegd. Zelfs bij
twee buren hangen nu in de nok van de huizen twee kasten.
Onze kolonie telt nu 20 nestplaatsen. Het afgelopen
broedseizoen waren 16 kasten bezet.
Ondanks de milde winter en het vroege voorjaarsweer kwamen
de gierzwaluwen dit jaar niet veel eerder in ons land. Bij
ons kwamen ze zelfs bijna een week later. In nestkast 9 zat
eind april een paartje gierzwaluwen elkaar alweer vertrouwd
te vertroetelen of ze niet weg waren geweest. In kast 2 (met
camera) was een vogel aangekomen en hij heeft een week
vol ongeduld gewacht op de terugkeer van zijn partner. Al dit
trouwe wachten werd niet beloond. De gierzwaluw is weer
vertrokken, na een week kwam hij terug en dit keer samen met
een andere gierzwaluw. Zij zijn dit het hele seizoen een vreemd
paar gebleven. Soms zaten ze 's avonds heel dicht tegen elkaar
en probeerde ze toenadering te zoeken. Meestal sliepen ze op
grote afstand van elkaar. Helaas was er kennelijk geen klik.
Ze hebben elkaar al die maanden gedoogd. Misschien zijn het
vogels van het zelfde geslacht geweest of jonge vogels die
samen overnachten. Wie zal het zeggen. We zijn benieuwd of
er volgend broedseizoen weer een paartje in kast 2 komt. Er
staan nog 4 riante woningen te huur.
Aan ons huis is helaas geen mogelijkheid om onze 'kolonie'
verder uit te breiden.
Marjo van der Lelie

Nijmegen, Nimbus toren
Tijdens een bezoek aan de firma Reszto, fabrikant van o.a.
gierzwaluwkastjes, zag Marjo van der Lelie 100 kastjes klaar
voor vervoer staan. Bij navraag bleken die voor het project
Nimbus in Nijmegen.
Op de vraag aan Jochem Kühnen of hij hiervan wist kreeg zij
de volgende mail terug:
'Ja, het gaat lekker in Nijmegen! Ik ben er erg enthousiast over!
Nu al een paar keer achter elkaar projecten die binnen één of
twee jaar in gebruik worden genomen!
Leuk dat jullie de 100 neststenen klaar hebben zien liggen!
Ik wist niet dat ze van Reszto af zouden komen, maar ja,
ik ben wel degene die ervoor heeft gezorgd dat ze geplaatst
gaan worden. Maar dat kan niet zonder de medewerking van
een enthousiaste architect natuurlijk! Dat was Martin-Paul
Neys van Hoogte Twee Architecten. Zie bijlage voor hoe het
er ongeveer uit moet gaan zien. Het wordt met 72 meter de
hoogste woontoren van Nijmegen en er is begonnen met de
bouw vlak bij het centraal station. Groetjes, Jochem'.

Praatgroepen
U kunt uw ervaringen en/of vragen delen op de nationale en
internationale gierzwaluwpraatgroepen (kijk maar eens):
https://groups.yahoo.com/neo/groups/gierzwaluwen-praatgroep/
info
http://groups.yahoo.com/group/Swallows-Martins-SwiftsWorldwide/
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BUITENLAND
Wetenswaardigheden uit Crumlin, Noord
Ierland
Op het wereldwijde (gier)zwaluwforum kwamen regelmatig
berichten uit Noord Ierland van Brian Calahane. Die berichten
waren soms zo bijzonder dat ik hem vroeg of ik zijn gegevens
mocht gebruiken voor een artikeltje in ons bulletin. Dat vond
hij prima.
Brian heeft 34 gierzwaluwnesten aan zijn huis, 4 op het
zuiden, 8 op het westen, 9 op het oosten en 14 op het noorden
(zie foto).
Het eerste wat ik hem vroeg was wanneer zijn eerste gierzwaluw aankwam en was dat vergelijkbaar met andere jaren:
In 2010 was dat op 21 april, in 2014 op 16 april, ieder jaar een
dag vroeger. Het is niet zo dat dezelfde vogel altijd als eerste
aankomt of als eerste vertrekt.
In veel van zijn kasten zijn camera’s geïnstalleerd en in
de andere kasten kan hij kijken. Hij heeft dan ook kunnen
vaststellen dat in al zijn 34 nesten dit jaar werd gebroed. Het
aantal gelegde eieren was 75, in 2013 77, in 2012 71 en in
2011 67. Het uitgevlogen aantal jonge gierzwaluwen was 73,
in 2013 71, in 2012 70 en in 2011 67. Het laatste jong dat
uitvloog was op 28 juli, in 2013 op 26 juli, in 2012 op 25 juli,
in 2011 op 30 juli evenals in 2010.

ook iedere nacht terug naar het nest. Het gaat ook niet alleen
om dit paar, meer van zijn vogels blijven achter nadat de
jongen zijn uitgevlogen. De meeste van zijn broedparen blijven
gemiddeld 25 dagen na en 3 tot 4 paar gemiddeld 30 dagen.
Heel verrassend!

Linker zijgevel

Foto: B. Calahane

Een kilometer van zijn huis is een groot zoetwatermeer, het
grootste op de Britse eilanden, 392 km2.
In de maanden april, juni en augustus komen daar heel veel
insecten uit de eieren of het water. Voornamelijk niet stekende
muggen en gebonden aan water. Tijdens de broedperiode van
de gierzwaluwen zijn de muggen in gigantische aantallen
aanwezig. Meer dan voldoende voedsel voor de vogels en de
jongen.
In 2010 stuurde Brian gierzwaluwpoep naar een laboratorium
voor een analyse. Daaruit kwam het volgende lijstje: 25
procent niet stekende muggen, 18 procent bladluizen, 11,6
procent sapdrinkende insecten, 11,5 procent longchoptera,
11,1 procent waterkevers (dat was een verrassing), 2.1 procent
halfvleugeligen of snavelinsecten. De rest bestond uit spinnen,
vliegen, lieveheersbeestjes, solitaire wespen en knutjes.
Brian heeft nu al zijn nestkasten afgesloten met houten pluggen
voor de winter en wacht met smart op het nieuwe broedseizoen
in 2015.
Marleen Andriessen

Achterkant huis

Foto: B. Calahane

Bij het uitvliegen kwam een aantal in de problemen en
viel op de grond. Brian was daar heel alert op en raapte ze
onmiddellijk op. Hij woog de vogels, 6 stuks in 2014: het
gewicht van de uitvliegers bedroeg tussen de 37 en 44 gram.
Bij een tweede poging om ze weg te laten vliegen lukte dat
zonder verdere incidenten. In 2013 waren er 7 valpartijen, ook
toen woog hij ze en was het gewicht tussen de 37 en 42 gram.
Het uitvliegen van zijn jonge gierzwaluwen gebeurt over een
periode van gemiddeld 14 dagen. Dit jaar bijvoorbeeld begon
het uitvliegen op 15 juli en op 28 juli vertrok het laatste jong.
Veel van zijn broedvogels bleven na het uitvliegen van
de jongen langer achter dan ik ooit had kunnen dromen:
bijvoorbeeld in box 4 vlogen de jongen uit op 26 juli en de
laatste oudervogel vertrok op 3 september. Het paar kwam
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Opmerking van de redactie: We gaan het nablijven van de
Nederlandse broedvogels onderzoeken door de ingeleverde
nestkaarten te bekijken. Uit 1 nestkaart uit 2011 bleek dat de
broedvogels pas 13 dagen na het uitvliegen van de jongen
vertrokken.

Linker voorgevel

Foto: B. Calahane
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Hoe maak je een gierzwaluw mobiel
Op deze Engelse site:
http://www.magikbirds.com/image.asp?title_id=1123
vindt u instructies hoe dit gierzwaluwmobiel gemaakt kan
worden m.b.v. (zwart) karton, lijm, zwarte verf, ijzerdraad en
zwart draad.
Veel knutselplezier!

Gierzwaluwen
Gitzwarte
zwermen sikkels
in een scherp gesneden
avondlucht
in een zó lichtvoetig kantelen
tussen licht en lucht
zonder horizon
dus vèr ziend weten…
huist er alarm
in het oppiepen
bij hun val?
misschien
die laatste ultieme roep
van verledens
die ons ooit ontgingen
of het snerpend tegenschreeuwen
van de teloorgang van de dingen
Harrie Schalken

Twee gierzwaluwtillen
Wilfried de Jong vond bij de Facebookfoto's van de gemeente
Binnenmaas deze foto met onderschrift.

KORTE BERICHTEN
Sovon-dag 2014
De landelijke Sovondag is op
29 november in conferentiecentrum De Reehorst in Ede.
Dé dag voor vogelaars.
Interessante lezingen, een
uitgebreide informatiemarkt
en voor de jongeren een
apart jeugdprogramma. Meld je aan en ontvang een gratis
consumptie via: www.sovon.nl

Rectificatie artikel: 'De dans van de
gierzwaluw'
In ons laatste bulletin stond een artikel van de hand van
wetenschapsjournalist Rob Buiter over een interview met
bioloog Luit Buurma. Dit artikel verscheen in dagblad Trouw
van 19 december 2013.
Door een vergissing van de journalist is niet het krantenartikel
in ons bulletin verschenen maar een conceptversie van het
interview. Hij stuurde ons de concept versie. Dit concept was
door Luit Buurma aangepast.
Aan de Raadhuislaan 8 in Mijnsheerenland zijn
We raden u aan om het krantenartikel nog eens te lezen. Het
gierzwaluwpalen geplaatst. Ze dienen tijdens de sloop ten
is op onze website geplaatst. De bijbehorende foto’s zijn te
behoeve van de ontwikkeling van het Dorpshart als alternatieve vinden in het laatste bulletin.
broedplaats.
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MEDEDELINGEN
De Landelijke dag 2015 is op zaterdag 27 juni gepland. Naar
een geschikte lokatie wordt gezocht. Suggesties zijn welkom.

veiligheid (An), energie (Tài) en fortuin (Lôc)
Dat zijn de door (gier)zwaluwen gedragen wensen op 3 Colablikjes. Dit was vorig jaar een Vietnamees nieuwjaarspresentje.

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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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
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;
ABCDEFG
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; ktanis@online.nl;
ABDG
Standdaarbuiten; ASFM. Koenraadt; 0165315136; koenr094@planet.nl;
CEFG
Westzaan; W. Kingma; 0756176876; wietske.kingma@tele2.nl;
ABD
Wijhe; R. Boerkamp; 0610947600; ronald@boerkampwijhe.nl;
ABCDEFG
Woudsend; JMW. Langenbach; 0514592536; jaaplangenbach@ziggo.nl;
BG
Zaanstad; EC. van der Pol; 0756121464; janosels@gmail.com;
Essen (België); WA. De Bock; 0032 36674919;
wimmekedebock@telenet.be; ABEG
Heverlee (Leuven, België); LP. Arnhem; 0032 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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