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REDACTIONEEL

Nieuw bij de redactie van het Gierzwaluwbulletin en dus 
een korte introductie!
Tot 2016 had ik wel eens van de gierzwaluw gehoord maar 
…..verder geen idee wat voor vogel dat was. In 2016 ben ik 
betrokken geraakt bij het gierzwaluwproject in Amersfoort. 
Als vrijwilliger vanuit het ‘Groene Huis’ (ja daar waar de 
ALV’s gehouden worden) werkte ik samen met de stads-
ecoloog aan de coördinatie en uitvoering van dit project; 
het in kaart brengen van gierzwaluwnesten in de hele stad, 
met inzet van ruim dertig tellers die een korte training 
kregen om zo goed mogelijk de nesten te kunnen spotten. 
Uiteraard leerde ik hierbij zelf ook veel over de gierzwaluw 
en ik raakte in de ban van deze bijzondere vogel.  
Mijn werkachtergrond is nogal divers; van bestuurskundige 
tot counselor tot trainingsacteur en tekstredacteur. Heer-
lijk dus om als redactielid het knutselen met taal te kunnen 
combineren met mijn belangstelling voor gierzwaluwen! 
Ik verwacht en hoop nog veel kennis op te doen over de 
gewone en andere soorten gierzwaluwen. En ik hoop jullie 
binnenkort tegen te komen bij de volgende ALV in het 
Groene Huis!

Miriam Miedema 
redactie@gierzwaluwbescherming.nl

BIJ DE VOORPLAAT

Gerecyclede gierzwaluw aan de muur
De Portugese kunstenaar Bordalo creëerde in 2015 deze 
opzienbarende gierzwaluw als metershoge installatie die 
er echt uitspringt tegen de groengeverfde muur van dit 
vervallen woonblok in het Poolse Łódź. Het oog is een 
plastic cementbak. In zijn afvalvorm staat deze gierzwaluw 
voor de natuur die het onderspit delft tegen onze con-
sumptiemaatschappij. Niet alleen de gierzwaluw maar ook 
het huis is tijdelijk, want ironisch genoeg worden beiden 
in 2020 gesloopt. Ook in deze stad verdwijnen veel nesten 
door sloop en renovatie. Gelukkig loopt het project ‘Łódź 
voor Swifts, Swifts voor Lodz’; nestkasten achter decor-

stukken, kroonlijsten of 
consoles van gerenoveer-
de historische huurka-
zernes. 

Evert Pellenkoft  
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Bestuur in nood

Met de nadering van de Algemene Ledenvergadering 
(ALV) op 15 juni 2019 wil ik graag nogmaals een zeer 
belangrijk punt onder uw aandacht brengen.
Het betreft hier twee mutaties in het dagelijks bestuur 
waar in diverse media al een oproep voor is gedaan 
om deze vacatures in te vullen. Echter tot op heden is 
er nog geen enkele aanmelding gekomen.

Vanuit mijn functie als voorzitter wil ik u, de leden, 
uitnodigen om nogmaals serieus te overwegen om 
een van de vacatures in te vullen. Het gaat daarbij om 
de essentiële bestuursfuncties penningmeester en 
secretaris.

De functies omvatten globaal 4 keer per jaar een 
bestuursvergadering, het bijwonen van de ALV en 
afhankelijk van de functie en het moment in het jaar 
gemiddeld 4 uur per week tijdsbesteding. 
Bij vragen en/of interesse kunt u contact opnemen 
via: info@gierzwaluwbescherming.nl

Ook moeten wij ons afvragen, het bestuur én de leden, 
wat we gaan doen als er geen bestuursleden worden 
gevonden. Kan de vereniging zonder deze  essentiële 
bestuursleden blijven bestaan?

Ik hoop u allen te zien op de komende Algemene Le-
denvergadering op 15 juni aanstaande in het Groene 
Huis te Amersfoort

Hans Willemsen

VAN HET BESTUUR 

Het voorjaar is een heerlijke tijd van het jaar. Vogels die de 
weg weer terugzoeken naar de nesten en broedgebieden. 
Maar ook richten we speciaal ons vizier op de gierzwalu-
wen. Op het moment dat ik dit stukje zit te schrijven heb 
ik nog geen meldingen van gierzwaluw-waarnemingen 
vernomen.
Komend seizoen zal het gierzwaluw broedseizoen ook in 
het teken staan van de invulling van een aantal bestuurs-
functies.
Zo staan er vacatures open voor Penningmeester, alge-
meen bestuurslid en ook van secretaris. Wat de functies 
exact inhouden reikt nu te ver om daar over uitweiden 
maar op verzoek kan daar uitleg over worden gegeven. En 
besluit u om zich op te geven voor een van de bestuurs-
functies dan kan dat via: info@gierzwaluwbescherming.nl.

We richten onze pijlen ook weer op onze beleidsvisie. 
Namelijk: Het verkrijgen van nest-en broedgegevens door 
middel van inzetten van camera’s in de nesten, in plaats 
van nesten openen etc.

Als bestuur nodigen we ook een ieder weer uit om zijn 
of haar creatieve gierzwaluw-initiatieven bij het bestuur 
onder de aandacht te brengen en mogelijk aanspraak te 
maken op het zgn. Projectfonds, om zijn of haar project 
een financiële ondersteuning mee te geven.
Ik, als voorzitter voel me ongelooflijk trots en bevoorrecht 
dat ik deze ontwikkeling mee mogelijk kan maken en kijk 
daarbij ook gelijk naar de toekomst. We zijn de goede weg 
ingeslagen maar we zijn er nog niet. Als vereniging willen 
we groeien. Dit betekent simpelweg meer leden. Hierdoor
krijgen we meer mogelijkheden en worden we een grotere 
speler en wordt onze invloed op de vogelbeschermings-
markt groter. Aandacht en energie blijft heel hard nodig 
om onze doelstellingen te verwezenlijken. Maar door
samenwerking, partnerschap en trots gaat dat zeker luk-
ken.

Ik wens u allen een zéér mooi, gezond en vooral gierzwa-
luwrijk broedseizoen toe.

Hans Willemsen
Voorzitter Gierzwaluwbescherming Nederland 

Tot onze grote spijt moet het bestuur alweer afscheid 
nemen van Ad van Uchelen. Net aangetreden heeft Ad 
zoveel last van lichamelijke ongemakken dat hij zijn 
bestuursfunctie wel in moest leveren.
Wij wensen hem van harte beterschap.

Het Groene Huis in Amersfoort
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Algemene Ledenvergadering van 
Gierzwaluwbescherming – Nederland

Te houden op zaterdag 15 juni 2019 om 10.30 uur in 
het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, 3822 NA Amers-
foort. Alle bescheiden voor deze dag zijn, uiterlijk twee 
weken voor de vergadering, op onze website www.
gierzwaluwbescherming.nl terug te vinden. Wanneer 
u de stukken per post wilt ontvangen, stuur dan een 
e-mail naar penningmeester@gierzwaluwbescher-
ming.nl of bel 06-83567957. 

De uitnodiging, routebeschrijving en het deelnemers-
formulier vindt u eveneens terug op onze website.

Agenda: 
1   Opening van de vergadering en vaststellen van de 

agenda door de voorzitter
2  Ingekomen stukken en mededelingen m.b.t. de 

vergadering
3  Vaststellen concept verslag ledenvergadering 16 

juni 2018 (zie Bulletin november 2018) 
4 Jaarverslag 2018/2019 (zie Bulletin mei 2019)
5 A.  Financieel jaarverslag 2018 door penningmeester 

Egbert Leijdekker 
 B.  verslag kascommissie 2018 (Hannie Nilsen en 

Mariëtte Coppens)
 C. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid 
 D. Kiezen reserve lid kascommissie 
6 Voorstel bestuur mutaties:  
 -   aftredend en niet herkiesbaar secretaris,  

Trudy du Chattel
 -  aftredend algemeen bestuurslid Ad van Uchelen
7 Beheer van het cameraproject
8  Plannen van het bestuur (voorzitter) & Voorstel 

begroting 2019 (penningmeester)  
9 Rondvraag
10 Sluiting

Jaarverslag GBN 2018/2019

Het bestuur kwam in deze periode vier keer bij elkaar.
Zoals gebruikelijk verscheen ons verenigingsblad , het 
Gierzwaluw Bulletin met een november en een mei editie. 
Na het afscheid van Fred en Marjo van der Lelie uit de 
reactie van het blad was er behoefte aan aanvulling. Sinds 
het najaar van 2018 is de redactie versterkt met Miriam 
Miedema en bestaat dus uit drie personen; Marleen, Astrid 
en Miriam. In november 2018 verscheen het blad voor het 
eerst in een nieuwe, modernere vormgeving.
De digitale Nieuwsbrief voor leden en niet-leden verscheen 
tweemaal. Het aantal leden van onze vereniging bedraagt 
466 (april 2019).

Tussen de 200 en 300 keer werd onze vereniging om ad-
vies gevraagd. Het gaat daarbij om plaatsing van nestkas-
ten, neststenen, zwaluwtillen in het kader van renovaties  
en isolatiewerkzaamheden, hoe de vogels te lokken met 
geluid, etc. We hadden veelvuldig contact met architec-
ten, aannemers en woningcorporaties. Er werd ook veel 
gevraagd naar ons voorlichtingsmateriaal in de vorm van 
folders, poster en het boekje “Ik ben een Gierzwaluw”. Van 
dit boekje is een tweede druk verschenen. Huifjes zijn niet 
meer verkocht. We raden het gebruik ervan af.
We gaven verschillende lezingen in den lande over de 
Gierzwaluw en namen als vereniging deel aan conferenties 
op landelijk, provinciaal en stedelijk niveau. Met onze stand 
waren we aanwezig op de landelijke dag van SOVON en op 
het Vogelfestival in de Oostvaardersplassen.
In april 2019 vond voor de tweede maal een workshop 
Lokken met Geluid plaats in het Groene Huis in Amersfoort.
Vanuit Nijmegen en Castricum werd gevraagd om een 
bijdrage uit ons projectfonds. In beide gevallen betrof het 
nestkastprojecten. 
Dit voorjaar staan er acties op stapel gericht op dierenam-
bulances en vogelopvangcentra. Voor de dierenambulan-
ces hebben we voorlichtingsmateriaal gemaakt om uit het 
nest gevallen gierzwaluwen beter op te vangen. Er bestaan 
namelijk nogal wat misverstanden over de zelfredzaam-
heid van jonge, niet vliegvlugge gierzwaluwen. Alle ca 90 
dierenambulances krijgen de informatie toegestuurd.
We hebben de handleiding voor de opvang van gierzwalu-
wen in de vogelopvangcentra vernieuwd, met name voor 
wat betreft de nieuwe inzichten in de zo essentiële, juiste 
voeding.  Deze brochure wordt aan  alle ons bekende vo-
gelopvangcentra digitaal aangeboden.
Het bestuur heeft zich verdiept in het Kennisdocument 
Gierzwaluw, voorheen de Soortenstandaard. Jochem heeft 
een flinke lijst met opmerkingen en verbeterpunten naar 
de organisatie gestuurd die het document op termijn zal 
gaan herzien.

In 2018 won Jochem de Gouden Zwaluw. Een prijs van 
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap voor verdiensten 
op gebied van stedelijke natuur in de vorm van een beeldje 
van een Gierzwaluw. Een eer om hiermee in de voetstap-
pen van Marjo van der Lelie te mogen treden. Haar succes 
in Amersfoort heeft Jochem enorm geïnspireerd!

Onze website www.gierzwaluwbescherming.nl draait nu 
al weer een aantal jaren naar tevredenheid. We krijgen er 
complimenten voor lay-out en bereikbaarheid en lees-
baarheid voor.

De folders en brochures van het eerste uur die jaren-
lang hun diensten hebben bewezen worden momenteel 
herschreven en omgezet naar onze eigen hedendaagse 
huisstijl.

Maar ook de camera-monitoring die in de afgelopen 
jaren een beetje in de vergetelheid is geraakt wordt weer 
afgestoft. Deze taak ligt bij de op de ALV 2018 opgerichte 
Wetenschappelijke Commissie.

Tot slot willen we als bestuur op deze plaats de open-
staande vacatures bij u onder de aandacht brengen. 
Namelijk de functie van penningmeester, secretaris en 
algemeen bestuurslid.
Hopelijk zijn er binnen onze vereniging enthousiaste leden 
die een steentje willen bijdragen aan het besturen van 
onze mooie vereniging en zich aan willen melden voor 
de openstaande functies. Zonder inzet van leden kan een 
vereniging niet functioneren!

We wensen u allen een heel mooi en vruchtbaar gierzwa-
luwseizoen 2019 toe.
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KORTE BERICHTEN

Eerste waarnemingen gierzwaluwen 2019

Ieder jaar is het weer spannend: wanneer zie je je eerste 
gierzwaluw van het jaar? Er zijn mensen die de datum ie-
der jaar vastleggen. Voorheen was Koninginnedag traditio-
neel de dag dat het merendeel van de mensen hun eerste 
gierzwaluw zagen. Maar Koningsdag lijkt – ondanks dat het 
maar 3 dagen scheelt – toch nét een beetje te vroeg voor 
de bulk van de gierzwaluw-waarnemingen. 
Dit jaar leken de gierzwaluwen relatief laat door te komen 
in vergelijking met andere jaren. Vermoedelijk werd dit 
veroorzaakt doordat er een lagedrukgebied boven Spanje 
en Portugal lag, dat voor koud en nat weer zorgde. Dat 
hield de gierzwaluwen wellicht een paar dagen op. Het 
onderstaande grafiekje van ecoloog Gideon Vreeman laat 
zien hoe de gierzwaluwen in 2019 (de donkerrode lijn) in-
derdaad wat later zijn dan in andere jaren. Op het moment 
van schrijven van deze tekst (1 mei 2019) zijn er in totaal 
8.118 gierzwaluwen geteld op de trektelposten (bron: trek-
tellen.nl, geraadpleegd 1 mei 2019). Dat zal een fractie zijn 
van het totaal aantal gierzwaluwen dat nu in ons land is: de 
waarnemers op de trektelposten zien natuurlijk maar een 
deel van de totale populatie. Verreweg de meeste van die 
8.118 waarnemingen zijn gedaan door twee trektelposten: 
die van Breskens en die van de Dordtse Biesbosch (samen 
goed voor 7.027 getelde gierzwaluwen).

Op 8 mei zijn bij telpost Breskens meer dan 29.000 passerende 
gierzwaluwen geteld.

Bericht aan dierenambulance medewerkers

Gierzwaluwbescherming heeft per e-mail en per post een 
bericht verstuurd aan alle bekende dierenambulance-
posten in Nederland. In dit bericht wordt vriendelijk maar 
dringend verzocht om gevonden en/of gewonde en jonge 
gierzwaluwen te accepteren als die worden aangeboden.
Omdat bijna alle oudervogels hun jongen ook buiten 
het nest komen voeren, denken veel mensen dat dit bij 
gierzwaluwen ook het geval is. Het tegendeel is waar. Een 
jong dat uit het nest  valt wordt niet meer gevoerd en is 
gedoemd te verhongeren. Het bericht is terug te vinden 
onder downloads op onze site.

Rui van gierzwaluwen

In 2015 is in het tijdschrift “Ringing and Migration” een 
artikel verschenen over de rui van gierzwaluwen van de 
hand van Raymond Klaassen, Joop Jukema en Henk van 
de Weetering. En recent was er op de online Yahoo groep 
over Swallows, Martins and Swifts ook een gesprek hoe het 
nou zit met de rui van gierzwaluwen. Mark Smyth uit En-
geland stelde via zijn webcams vast dat late broeders aan 
het ruien waren, waarbij er veel veren in de nestkast ach-
terbleven. Dick Newell stelde dat alleen late broeders hun 
slagpennen ruien tijdens het broedseizoen. Ulrich Tigges 
had in zijn kolonie één broedvogel die ook lichaamsveren 
ruide in het broedseizoen maar zijn stelling is dat dat spe-
cifiek was voor dat ene individu. In het artikel van Klaassen, 
Jukema en Van de Weetering.
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Het weer als vriend en vijand van de 
dondervogel

In het Afrikaanse leefgebied van de gierzwaluw, rond de 
evenaar, vormt een gordel van buien een grens tussen het 
weer op het noordelijk en zuidelijk halfrond. Met de stij-
ging van hete lucht ontstaat daaronder een lagedrukzone 
met veel regen en hoge temperaturen. Als de gierzwaluw 
in deze lagedrukzone foerageert ontstaat er kans op uit-
droging. Daarom laten de vogels voor warmteregulatie hun 
pootjes hangen. Gierzwaluwen jagen echter liever hoger 
waar meer insecten zitten en daar is het ook kouder . In 
Afrika volgen de gierzwaluwen de voorzijde van de bui-
engordels (soms wel 500 km lang) met omhooggestuwde 
insectenwolken. Een uitstekende maaltijd dus!   
Maar de buien zorgen ook voor natte veren. De veren van 
gierzwaluwen zijn waterafstotend en door hun aaneen-
gesloten structuur rolt het water er vanaf. Onder de veren 
zitten kleine luchtzakjes die isolerend en waterafstotend 
werken. Om zijn veren glad en soepel te houden verspreidt 
de gierzwaluw vanuit de stuitklier een olieachtig zuur met 
bovendien een antiseptische werking. Toch raken de vogels 
in stromende regen uiteindelijk doorweekt. Ook zijn zware 
tropische buien gevaarlijk of hinderlijk (Saharastormen 
2018). 

Evert Pellenkoft 

Nest weg, wat nu?

Jaap Langenbach vraagt zich af wat er gebeurt als het 
nest van een paartje gierzwaluwen verdwijnt (maakt niet 
uit waardoor). We weten dat gierzwaluwen lang kunnen 
blijven zoeken naar hun oude nest, zelfs nog na een jaar. 
Vinden zij gezamenlijk een nieuw nest in de buurt van het 
oude, herkennen zij elkaar wel in de lucht? Of vinden zij elk 
een nieuwe partner en een andere nestplek.
Uit onderzoek is gebleken dat gierzwaluwen trouw aan hun 
nestplek zijn en niet aan elkaar. Is één partner later terug 

dan de ander dan is de kans groot dat de eerste al een 
nieuwe partner heeft gevonden. Dat kan al vrij snel, soms 
binnen 1 week. Bij terugkomst van de laatkomer kunnen er 
heftige en langdurige gevechten uitbreken waarbij soms 
de laatkomer kan winnen maar ook zijn of haar plek kan 
verliezen en vervolgens verjaagd worden. Gierzwaluwen 
zijn maar zo kort hier dat ze zich niet kunnen veroorloven 
om te wachten op een partner. In het boven genoemde 
geval kan het dus zijn dat er 2 nieuwe paartjes ontstaan op 
2 nieuwe nestplekken.
Jaap refereert aan een project in Utrecht waar 73 paartjes 
hun nestplek verloren in de herfst van 2017. Na terugkomst 
In 2018 bleven de vogels een maand lang zoeken maar 
bleken niet in de staat een van de 200 definitieve ver-
vangende nestkasten te vinden, wel in hetzelfde gebouw 
maar van een ander type en ver verwijderd van de oude 
broedplaatsen. Wel werd een aantal (4-6) van 50 tijdelijke 
kasten, waar lokgeluiden werden afgespeeld, bezet. Dit 
jaar zullen hier lokgeluiden bij de inmiddels 300 definitieve 
kasten worden afgespeeld.
Dick Newell stelt dat hij hetzelfde meemaakte in Engeland. 
70 paartjes verloren hun nest maar 100 paartjes vonden 
uiteindelijk een nieuwe broedplek in een van de 300 ver-
vangende nestplekken zonder het afspelen van lokroepen. 
Op een kleinere schaal verloor 6 paar hun nest en vonden 
7 paar een nieuwe plek van 12 vervangende nestplekken. 
Ook hier zonder lokroepen af te spelen. 
Hopelijk gaat het in Utrecht ook lukken.

Voor meer informatie over dit project zie de volgende link: 
http://members.ziggo.nl/jaaplangenbach/2018.html#V&D

Kaffergierzwaluw

De kaffergierzwaluw Apus caffer is een van 4 gierzwaluwen 
die in Europa broeden. In kleine kolonies komt hij voor in 
o.a. de Spaanse provincie Extremadura, el Castillo in het 
Nationaal Parc de Monfragüe. Hij is 14 cm lang, gewicht  
22 gram, heeft een witte stuit en keelvlek en een heel 
zwart verenkleed.
Van zijn migratiestrategie is veel minder bekend dan van 
de andere Europese gierzwaluwen.  
We gebruikten geolocators om de kaffergierzwaluw samen 
met de blauwborst en de rosse waaierstaart te kunnen 
volgen naar hun overwinteringsgebieden in West Afrika.
Alle 3 soorten vlogen over de Sahara met een westelijke 
omweg naar de Sahel waar de blauwborst en de rosse 
waaierstaart verbleven. De kaffergierzwaluw vloog door 
naar het regenwoud. Ondanks de relatief korte afstand 
tussen de broedgebieden en de woestijnbarrière, bleven 2 
van de 3 vogels  tijdens de herfsttrek ongeveer 6 maanden 
in de sub Saharagebieden. De voorjaarstrek was sneller 
en meer direct dan in de herfst. (Geen nieuws dus.) De 
duur van de herfsttrek kwam overeen met wat bekend 
is van de noordelijke vogels en daarom langzamer dan 
van de zuidelijke vogels. De voorjaarstrek was sneller 
in vergelijking met de noordelijke vogels. De kortere 
trekroute stelt de zuidelijke vogels in staat om langzamer 
te reizen dan de noordelijke vogels. (Foto op blz 17.)

ALGEMEEN NIEUWS
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REGIONIEUWS

AMSTELVEEN

Terrorkites bron van zorg om gierzwaluwen 
in Sint Josephlaan

De Sint Josephlaan is jaarlijks de thuisbasis voor de 
grootste kolonie gierzwaluwen in de regio. De bedreigde 
vogelsoort nestelt er al decennia. In 2003 werden er bij de 
renovatie van de woningen door de Woongroep Holland 
52 neststenen ingemetseld. Dit om de honkvaste gier-
zwaluwen ook in de toekomst een plek te blijven bieden. 
Jaarlijks wordt de straat in de zomer bezocht door vele 
vogelliefhebbers uit binnen- en buitenland. De gierzwaluw 
is niet de enige beschermde vogelsoort die in de straat een 
broedplek heeft gevonden. Sinds 2015 nestelt een kolonie 
kleine mantelmeeuwen op het dak van ‘Residence Josephi-
ne’, het appartementencomplex aan de hoek van de Sint 
Josephlaan en de Molenweg. Niet iedereen is blij met het 
vogelverkeer in de straat en de bewoners van het appar-
tementencomplex blijken de luidruchtige kleine mantel-
meeuw als een bron van overlast te ervaren. Door de VvE 
van het pand, dat mede eigendom is van woningbouwver-
eniging Eigen Haard, zijn daarom recent 2 Terrorkites op 
het dak geplaatst, 7 meter hoge palen met grote vliegers 
in de gedaante van een roofvogel. De vliegers verjagen de 
kleine mantelmeeuwen die aanstalten maken hun nesten 
op het dak te betrekken. Ook broedende kraaiachtigen en 
andere vogels hebben uit angst voor deze nep-roofvogels 
hun nesten in de omgeving verlaten. Inwoners van de Sint 
Josephlaan, leden van de bewonerscommissie, het wijk-
platform en de Vogelwerkgroep IVN-Amstelveen maken 
zich zorgen over de gevolgen van de Terrorkites voor de 
gierzwaluwen-in-aantocht, de kleine mantelmeeuwen en 
andere nestelende vogels. Woningbouwcorporatie Eigen 
Haard, eigenaar van het pand waarin Résidence Josephine 
is gehuisvest én eigenaar van de woningen met de gier-
zwaluwnestkasten, wil geen standpunt innemen over de 
kwestie. De VvE van het pand heeft de kites op het mo-
ment van schrijven van dit artikel tijdelijk neergehaald.

Volgens Vogelbescherming Nederland mogen broedende 
vogels niet verstoord worden. Gebeurt dit toch, dan is dat 
strafbaar. Uit landelijke studies blijkt dat de kleine mantel-
meeuw zich op termijn niet door dit soort meeuwenweren-
de vliegers laat verbannen. Wel lijkt de meeuw bereid van 
nestlocatie te veranderen door een mix aan maatregelen 
waarvan de meest natuurvriendelijke de aanleg van groene 
daken is. De meeuw houdt namelijk van een rotsachtige 
omgeving. Het wijkplatform stelt voor om met bewoners 
en leden van de vogelwerkgroep een plan te maken dat 
recht doet aan (nest)wensen van vogels en mensen in 
geval van serieuze overlast in de wijk. Betrokken omwo-
nenden en organisaties zien graag dat Terrorkites niet 
worden toegepast voordat de mogelijke gevolgen door een 
zogenaamde ‘ecologische scan’ in kaart zijn gebracht. En 
dat maatregelen voor het weren van beschermde vogels 
vergunningplichtig worden. Terrorkites worden niet alleen 
in de Sint Josephlaan, maar ook elders in Amstelveen 
steeds vaker toegepast door pandeigenaren die zich storen 
aan meeuwen. Dat terwijl vogels en vleermuizen door 
woningisolatie en bomenkap voor grote bouwprojecten 

steeds verder moeten uitwijken om voldoende voeding- 
en nestgelegenheid te vinden. Betrokken partijen roepen 
de VvE en pandeigenaar Eigen Haard op de Terrorkites 
definitief te verwijderen en met hen en deskundige eco-
logen van gemeente en provincie in gesprek te gaan over 
de omgang met beschermde vogels in de woonomgeving. 
Corinne Sieger stelt op 17 april vast dat de vliegers weer 
actief zijn en dat er inmiddels 3 op het appartementen 
complex staan.
Op 18 april stuurde Corinne  een klachtenformulier in 
naar de RUDNHN (Regio Uitvoeringsdienst Noord-Holland 
Noord). Marleen belde diezelfde ochtend nog eens met 
de afdeling Handhaving van deze instantie. De definitieve 
uitkomst is dat verstoring om te voorkomen dat er ge-
broed gaat worden mag! Dat deze vliegers mogelijk ook de 
gierzwaluwen verstoren is onwenselijk maar daar is niets 
tegen te doen. Pas als het verlies van de 48 broedpaartjes 
gierzwaluwen in de straat de landelijke instandhouding 
van de soort zou bedreigen kan gehandhaafd worden.

CASTRICUM 

Nieuw project: 13 gierzwaluwnestkasten 
aan hooibarg van stoeterij/eethuis “Het 
Ruiterhuys” te Bakkum

Dit gebeurde in samenwerking met 26 leerlingen van de 
Juliana van Stolberg basisschool uit Castricum en   tech-
niek studenten van het Kennemer College uit Heemskerk. 
De beheerder van Het Ruiterhuys zou graag  camera 
beelden vanuit een van de kasten verkrijgen. Omdat  het 
geheel nogal  op hoogte is, wordt een  steiger gehuurd. 
Het hout wordt door het Kennemer College aangeschaft, 
wat de prijs flink reduceerde. Zo ook de verf voor het 
weerbestendig aflakken van de kasten. Vanwege de con-
structie ter plaatse werd  een aangepast model Roosen-
daal gebruikt. Dit aangepaste model is goedgekeurd door 
de Gierzwaluwbescherming. 
Alle leerlingen van beide scholen waren erg enthousiast 

Terrorkite zwevend boven dak Molenweg
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over dit project. De leerlingen van de basisschool werkten 
onder begeleiding van de studenten en hun leerkrachten 
van het Kennemer College aan de bouw van de nestkasten 
en het ophangen daarvan.
Bedrading voor een lokgeluid installatie wordt door mijzelf 
verzorgd en aangelegd. De beheerder van het Ruiterhuys 
heeft desgevraagd toegezegd om bij overschrijding van 
subsidie financiële hulp te bieden vanwege de wat duurde-
re camera.
Inmiddels zijn alle kasten aangebracht en is het wachten 
op de gierzwaluwen.

Theo Ploegaert 

DALEM

Een huiszwaluw in een gierzwaluwnestkast

Waar eerst een gierzwaluwpaar haar nest weer had be-
trokken in 2018, werden ze verjaagd door een paartje huis-
zwaluwen. De huiszwaluwen hebben met succes gebroed 
en de jongen grootgebracht, waarna ze uitgevlogen zijn.
Ik heb al enige jaren broedende gierzwaluwen in de nest-
kasten en heb ze met succes gelokt met de cd gierzwaluw-
geluiden. De gekraakte kast was twee jaar bezet door een 
gierzwaluwpaar.

Ed Vlot

GROESBEEK

33 Nieuwe nestkasten 

In Groesbeek zijn, onder bezielende leiding van Thijs 
Schaeken, gierzwaluwnestkasten aangebracht.
Nadat Thijs eerst zijn directe buren had geïnformeerd via 
een brief in hun bus, ging hij ook wat verderop in de straat 
aan de gang. Op zijn brief werd goed gereageerd. Thijs 
bood aan te helpen met ophangen. Hij wilde de kasten voor 
eind april klaar hebben. 
Geïnteresseerden konden bij hem naar zijn kasten kijken  
of verdere informatie krijgen. Uiteindelijk zijn er 33 nest-
kasten geplaatst.
Na contact met onze secretaris en penningmeester heeft 
Thijs met dank gebruik gemaakt van ons Projectfonds.
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HATTEM 

Faunatoren

Gebruikers van de Zuiderzeestraatweg tussen Zwolle en 
Hattemerbroek hebben hem vast al zien staan. Op het Hat-
temer deel van bedrijventerrein H2O, waar overigens nog 
geen enkel bedrijf is gevestigd, staat op 6,5 meter hoogte 
een houten bouwwerk. Het gaat om een faunatoren, blijkt 
uit navraag bij de gemeente Hattem.
Op de plek waar enkele maanden geleden nog archeolo-
gisch onderzoek werd gedaan - en waar in de toekomst 
bedrijven moeten verrijzen - staat een soort uit de kluiten 
gewassen vogelhuis. Marieke Schütten, woordvoerder 
van de gemeente Hattem, vertelt dat het gaat om een 
faunatoren. Deze is in opdracht van de gemeente en H2O 
bv geplaatst als compensatie voor de woningen en boer-
derijen die daar stonden maar die gesloopt zijn vanwege 
het Hattemer plandeel van het bedrijvenpark. Er kunnen 
zwaluwen, mussen, vleermuizen en insecten in.

De faunatoren staat op een eilandje in het water omdat 
er dan geen roofdieren bij kunnen komen.  Er komen ook 
struiken en planten omheen die vogels aantrekken. En een 
zandbad, waar mussen hun verenkleed in kunnen schoon-
maken. Het is nog niet helemaal klaar. En er komt mis-
schien nog een informatiebord en een opening.

Het zou inderdaad optimaal zijn als de compensatie al 
klaar zou zijn op het moment dat je sloopt. Helaas was dat 
in dit geval niet mogelijk, omdat de toren op dezelfde plek 
kwam als een van de gesloopte objecten. Er is geen garan-
tie dat alle diersoorten gebruik gaan maken van de toren, 
maar goede omstandigheden trekken de soorten wel aan. 
Die goede omstandigheden proberen we zo veel mogelijk 
te creëren op basis van advies van een ecoloog.

AMERSFOORT 

Verslag inventarisatie gierzwaluwen 2018

In 2016 en 2017 hebben we –als werkgroep en vrijwilligers-  
op vrij intensieve wijze de locaties van gierzwaluwnesten 
in Amersfoort in kaart gebracht. Aangevuld met tellingen 
uit voorgaande jaren resulteerde dat in een totaal van 622 
nestlocaties. Het verslag van de waarnemingen van 2017 is 
in januari 2018 vastgelegd in de ‘Stand van de gierzwaluw’. 
Het blijft, zeker ook voor een toekomstig Amersfoorts 
Soortmanagementplan (SMP)*, van belang dat er een zo 
volledig mogelijk beeld beschikbaar is van de aanwezige 
nestlocaties.

Voor 2018 werd besloten dat het een jaar zou zijn waar we 
op minder intensieve wijze zouden gaan tellen; de ‘basis 
was immers gelegd’ in de voorgaande jaren. De inventari-
saties in 2018 richtten zich dan ook met name op deelge-
bieden die nog niet of nauwelijks waren onderzocht of aan 
actualisatie toe waren.
Het betreft specifiek:
1. tot dan toe matig onderzochte wijken van de gemeente 
(waaronder nieuwbouwwijken van na 2000),
2. in het geheel niet onderzochte wijken (zie op de figuur 
hiernaast, de witte gebieden),  
3. nestkasten die zijn aangebracht in nieuwbouwprojecten 
in het centrum van Amersfoort.

* Soortmanagementplan (SMP): Het doel van een soortmanagementplan 
is om een ontwikkelingsgerichte en juridisch houdbare omgang met 
beschermde soorten mogelijk te maken. Een gebiedsgerichte ontheffing 
is daarvan het sluitstuk. Dit betreft een besluit van Gedeputeerde Staten 
waarin onder voorwaarden ontheffing wordt verleend voor overtreding 
van verbodsbepalingen ten aanzien van specifieke soorten en voor 
werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 
Daarvan profiteert zowel de initiatiefnemer als de natuur. De initiatiefne-
mer weet op voorhand waar hij aan toe is en is verzekerd van juridische 
dekking. Dit scheelt hem zowel geld, tijd als zorgen. En voor de natuur 
zijn maatregelen zowel kwalitatief als kwantitatief (denk aan het zorgen 
voor nestgelegenheid voor in dit geval gierzwaluwen) voldoende geborgd 
in het proces.
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In onderstaande paragraaf worden de resultaten van het 
jaar 2018 toegelicht. 

Resultaten 2018
Algemeen
In aanvulling op de resultaten uit de periode 2014-2017 
zijn in 2018 69 bewoonde nestplaatsen gevonden. In 
bovenstaand figuur staat aan de linkerzijde een overzicht 
met nestlocaties uit 2014-2017 en aan de rechterzijde 
de nieuwe nestlocaties die in 2018 zijn aangetroffen. De 
incidentele vondsten in de al onderzochte wijken worden 
hieronder niet nader besproken, wel de ‘ontdekkingen’ op 
wijkniveau. 

Resultaten per gebied
• Schothorst
In het zuidelijke deel van Schothorst (wijkdelen Schot02 en 
Schot03) zijn tijdens een aantal bezoeken geen gierzwalu-
wen vastgesteld*. 

• Rustenburg
In het zuidelijke deel van Rustenburg (wijkdeel Rus03) zijn 
vooralsnog ook geen gierzwaluwen vastgesteld*.  
 
• Zielhorst
In het wijkdeel Zie03 blijken nogal wat neststenen te zijn 
ingemetseld en dat leverde o.a. een bewoond nest op in de 
straat Hof der Kolommen. Dit is de eerste nestvondst in dit 
wijkdeel. 

• Schuilenburg
In de wijk Schui02 werden meerdere nieuwe nestplekken 
gevonden (allemaal in hoekpanden daar waar de beton-
plaat achter de goot niet goed aansluit, zie foto) daar waar 
woningbouwvereniging Vesteda juist wilde beginnen met 
renoveren en isoleren van de woningen. Onze bevindingen 
hebben Vesteda genoodzaakt die plannen uit te stellen en 
om dit jaar alsnog een nader onderzoek naar vleermuizen 
en gierzwaluwen te laten uitvoeren. We hebben bij Veste-
da aangegeven dat we graag onze expertise willen delen 
met de ingeschakelde ecoloog. Zo hopen we een bijdrage 
te kunnen leveren om Schuilenburg ook voor gierzwalu-
wen ‘te verbeteren’...

* Met het oog op het SMP is het  van belang om hierbij te vermelden dat 
het om losse bezoeken gaat en niet om inventarisaties volgens de metho-
diek van het Kennisdocument gierzwaluw

De renovatieplannen van 
Vesteda 

Nestplek Mignonpad
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• Centrum
Aan de straat Achter de Arnhemse Poortwal (Ce02) ligt een 
complex appartementen (achter het Amicitia gebouw aan 
de Stadsring) met ingemetselde rijen neststenen. Van de 
in totaal 24 neststenen zijn er vier bewoond. In het tegen-
overliggende complex woningen zijn ook enkele stenen 
ingemetseld maar die zijn tot nu toe niet bewoond.

• Soesterkwartier 
Aan de Noordkant van het Centraal Station zijn in het kan-
torencomplex Eempolis (bouwjaar 2003) 87 stenen inge-
metseld. Dit is gebeurd op aandringen van Marjo en Fred 
van der Lelie van de Gierzwaluwwerkgroep Amersfoort. 
Van de 87 neststenen waren er in 2018 maar liefst 43 bezet 
en hiermee is dit meteen de grootste gierzwaluwkolonie 
van Amersfoort.

• Vathorst
In toenemende mate vinden gierzwaluwen hun weg naar 
de nieuwbouwwijk Vathorst. De kolonievorming lijkt be-
gonnen aan de straat Balatonmeer. In de kopgevels van 
elke woning aan deze straat zijn drie neststenen inge-
bouwd. 
Er zijn hierbij op één avond vijf nestlocaties vastgesteld. 
Naast gierzwaluwen nestelen er ook huismussen in deze 
neststenen. In een aantal gevallen zijn ze zelfs elkaars 
onder-/bovenburen!  

Achter de Arnhemse Poortwal  
(nummering nestplekken ten dienste van de inventarisatie) 

Eempolis, Piet Mondriaanlaan (nummering nestplekken ten dienste 
van de inventarisatie)

Neststenen (witte cirkel) die worden gebruikt door gierzwaluwen.

Succes Station Amersfoort

Station Amersfoort is  in 2003 gerenoveerd. Tijdens 
de renovatie zijn er neststenen ingemetseld aan de 
noordkant van het station, aan de bovenkant van 
het gebouw. Het mooie aan het gebouw is  dat het 
de vorm heeft van een schip; het heeft een licht 
gekromde boeg. Op het dek zie je de dakluiken en 
zelfs een heuse toren voor de kapitein. Gierzwaluwen 
worden ook wel ‘ankertjes in de lucht’ genoemd en 
die uitdrukking is hier dus heel toepasselijk!  
Er zouden zo’n 100 neststenen zijn geplaatst -  maar 
ja hoe tel je zo’n immens gebouw. Uiteindelijk heb ik 
de verschillende delen aangeduid met letters (A t/m 
H) en daarna een onderverdeling gemaakt met cij-
fers. Tja zo was het niet zo moeilijk meer. Uiteindelijk 
blijken er 88 neststenen verwerkt te zijn waarvan er 1 
is dichtgesmeerd. Resultaat  43 bezet! Wow de helft!

Jos Hoekstra
Amersfoort

Er lijkt in Vathorst een trend waarneembaar waarbij gier-
zwaluwen zich specifiek vestigen op locaties met huis-
musbolwerkjes. 
Een ander voorbeeld hiervan is een nestlocatie aan Vrou-
wenpolder in Vathorst. Daar waar geen nestlocatie (kolo-
nie) van gierzwaluwen in de buurt is (>600 meter), nestelt 
in deze straat een enkele gierzwaluw te midden van een 
huismussen kolonie! Dit zou kunnen betekenen dat huis-
mussen een rol spelen in de vestiging van gierzwaluwen 
in nieuwere wijken. Met het geluid van de huismus als een 
goede indicatie voor beschikbare nestgelegenheid.
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geven waar en hoe de vogels naar binnen vliegen met de 
data van de waarnemingen. De nestplaatsen zitten vooral 
in het centrum in de oudere panden, maar ook in nieuwere 
gebouwen in de buitenwijken.

Afbeelding 2: Pagina uit het veldboek

De 97 nestplaatsen zijn verdeeld over 43 panden. Bij de 
helft van deze gebouwen is tot nu toe één invliegopening 
gevonden. Er is één pand met negen invliegopeningen. 
Kollum kent veel schilddaken en mansardedaken. Dat ver-
klaart het hoge aantal invliegopeningen onder hoekkeper-
pannen. Ruim 20% vliegt onder een dakgoot naar binnen.

Afbeelding 3: Aantal nesten per pand

Afbeelding 4: Type invliegopening

Om de nestplaatsen te beschermen zijn deze op postcode 
ingevoerd in de Nationale Databank Flora & Fauna. Provin-
cie en gemeente gebruiken deze informatie bij verlening 
van vergunningen voor verbouw en renovatie van gebou-
wen. De vogelwacht heeft de bewoners en/of eigenaren 
van de panden per brief geïnformeerd en een oproep ge-
daan tot samenwerking om de nestplaatsen te behouden.

KOLLUM 

Vlucht- en nesttelling van gierzwaluwen

Het had niet veel gescheeld of Fryslân had 12 steden ge-
had. Kollum had vroeger alle kenmerken
van een stad behalve de stadswallen. Vandaar relatief veel 
oude panden met ouderwetse dakpannen die nestplaatsen 
bieden aan gierzwaluwen. We geven een overzicht van de 
vluchttellingen vanaf 1999, van opgespoorde nestplaat-
sen vanaf 2017 en een eerste vergelijking tussen die twee 
telmethoden.

Vluchttellingen
Vogelwacht Kollum e.o. inventariseert sinds 1999 gier-
zwaluwen op basis van vluchttellingen. Het gaat om 
punttellingen van vijf minuten uitgevoerd vanaf een vaste 
standplaats. Tussen 15 juni en 15 juli wordt drie keer steeds 
’s avonds geteld waarbij de keer met het hoogste aantal 
geregistreerd wordt. Hoogvliegende vogels tellen mee en 
het aantal wordt gedeeld door twee, omdat de vogelwacht 
deze methode gebruikt voor vaststelling van broedpa-
ren. De grote schommelingen in afbeelding 1 tonen dat 
vluchttellingen de aantallen vogels niet erg precies meten. 
De waarnemingen kunnen wel gebruikt worden voor een 
trendmeting. Het lijkt erop dat begin 2000 een grote 
kolonie verdwenen is. Daarna schommelen de aantallen 
op eenzelfde niveau. In 2017 nam Klaas de Vries de telling 
over van zijn voorganger.

Nesttelling
Vluchttellingen zijn niet geschikt voor bepaling van 
aantallen broedparen. Om een goed beeld te krijgen van 
broedende gierzwaluwen en om de vogels te beschermen, 
worden sinds 2017 naast de vluchttellingen nestplaatsen 
van gierzwaluwen in Kollum opgespoord. 2017 was een 
verkennend jaar, waarin kolonies in kaart werden gebracht 
en nestplaatskeuze werd bestudeerd. Gert de Jong uit 
Amsterdam heeft daarbij instructies gegeven. Dat heeft 
zijn vruchten afgeworpen. Mede door het gunstige weer 
in 2018 en 35 avonden zoeken, zijn er in totaal 97 nest-
plaatsen, strikt genomen invliegopeningen, geregistreerd. 
Eén invliegopening telt als één broedpaar met een lichte 
overschatting van rond 10% (De Jong & Wonders, 2018). 
Aan de andere kant zijn waarschijnlijk niet alle nesten ge-
vonden en ligt het werkelijke aantal iets hoger.
Er is gezocht vanaf circa 21.15 uur tot een half uur na zons-
ondergang. Van elk pand met invliegopeningen is in een 
veldboek een schets gemaakt met daarin precies aange-

Afbeelding 1: Vluchttellingen 1999 - 2018, aantallen en trend bij 
een zwevend gemiddelde
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Vergelijking vluchttelling en nesttelling
Vogelwacht Kollum e.o. gebruikt de vluchttellingen als 
indicatie voor aantallen broedparen. Daarom is het inte-
ressant om die gegevens te vergelijken met de aantallen 
waargenomen nestplaatsen om te zien of er een relatie 
tussen beide tellingen te leggen is. We zijn ons ervan 
bewust twee heel verschillende zaken te vergelijken: 
broedvogels en niet-broedvogels vliegen samen, zijn niet 
te onderscheiden van elkaar en waarschijnlijk is zowel de 
verhouding als het totale aantal niet constant.

In de overzichtskaart, afbeelding 5, geven de cirkels het 
gebied van een telpost weer. De cirkels zijn zodanig ge-
trokken dat ze het gebied weergeven dat je daar ter plekke 
overziet. Anders gezegd, de vogels die in dat gebied rond-
vliegen worden geteld. Een drietal cirkels zijn ovalen. Daar 
heb je achter je geen of beperkt zicht. Het eerste cijfer in 
het blokje bij de cirkel is het nummer van het telgebied, 
het tweede cijfer het hoogst aantal getelde waarnemingen 
in 2018 van de punttellingen daar en het derde cijfer is het 
aantal nestplaatsen in of rond dat gebied. Een oranje ster 
is de positie van de betreffende telpost zoals de vogel-
wacht die al jaren toepast.

In een grafiek ziet het er als volgt uit.

Afbeelding 6: Vergelijking vluchttelling - nesttelling 2018

Bij zeven van de acht telposten lopen de aantallen dit ene 
jaar mooi samen op. Bij telpost 2 is het aantal vogels bij 
de vluchttelling beduidend lager dan het aantal nesten in 
dat gebied. Bij grotere groepen wordt het aantal broedpa-
ren blijkbaar onderschat met de vluchttellingen. Nu komt 
onderschatting, zelfs grove, van het aantal broedparen op 
basis van vluchttellingen wel vaker voor (Hein Verkade e.a. 
in Limosa 88, 2015). Om die reden adviseert Sovon tegen-
woordig de vluchttelling te delen door 1,5. Dan komt het 
aantal broedparen op basis van de vluchttelling voor 2018 
uit op 109; een cijfer dat de nesttelling beter benadert.
De komende jaren gaan we bijhouden hoe beide type 
waarnemingen zich verhouden in een kleine, overzichte-
lijke plaats als Kollum, om de relatie tussen vluchttellingen 
en het werkelijke aantal nesten verder te onderzoeken.

Klaas de Vries en Gert de Jong

Afbeelding 5: Overzichtskaart vergelijking vluchttelling - nesttelling 
2018
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GROOT-BRITTANNIË

Dick Newell bericht uit Engeland dat op verschillende 
plekken (Fulbourn en St Neots) nestkasten sneller door 
gierzwaluwen geaccepteerd leken te worden als er een 
voorgevormde nestkom in de kast aanwezig was. Op de 
locatie in Fulbourn waren 70 nestplaatsen verloren gegaan 
maar ondertussen broedden daar 100 paar in mitigerende 
nestkasten. Op die locatie zijn geen geluiden afgespeeld 
om de vogels ernaar te lokken. Er zijn ons geen grootscha-
lige onderzoeken bekend waarbij is gekeken of voorge-
vormde nestkommen verschil maken bij de acceptatie van 
mitigerende nestkasten. 

IERLAND

Chironomid vliegen omvatten vele soorten insecten en zijn 
in groten getale aanwezig bij het Lough Neagh meer; ze 
worden hier dan ook Lough Neagh vliegen genoemd. Brian 
vraagt zich of de vermindering van het aantal gierzwalu-
wen hier wordt veroorzaakt door een afname van insecten. 
Hij vindt dit niet aannemelijk omdat er veel dagen zijn 
waarop grote zwermen insecten boven Lough Neagh te 
zien zijn, terwijl er dan geen gierzwaluwen rondvliegen. 
Bovendien, zo stelt hij, heeft Ierland duizenden grote en 
kleine meren waar gierzwaluwen kunnen foerageren. Het 
verlies van nestlocaties is volgens Brian de belangrijkste 
reden voor de daling van het aantal gierzwaluwen. 

Brian Calahane, Lough Neagh Flies

ITALIË

Ieder jaar broeden drie soorten gierzwaluwen in gebouwen 
in Italië; apus apus, apus pallidus, tachymarptis melba. In 
veel gebieden in Noord- en Midden-Italië zijn nog nest-
plekken terug te vinden die sinds de Middeleeuwen speci-
aal voor gierzwaluwen werden gebouwd, de zogenaamde 
‘rondonare’. Deze nestplekken bestonden uit nestdozen die 
in de muren werden ingemetseld, zodat jonge vogels eruit 

konden worden gehaald om op te eten. Dit ging overigens 
doorgaans niet ten koste van de instandhouding van de 
soort. Deze ‘gierzwaluw torens’ bevinden zich niet alleen in 
torens maar ook in onder meer grote huizen, boerderijen 
en zelfs kerken. Veel van deze ‘rondonare’ structuren zijn 
in de loop der tijd verdwenen bij renovaties en veranderd 
gebruik van gebouwen. De overgebleven structuren zijn 
nuttig bij veldonderzoek naar gierzwaluwen. Ook vormen 
ze een bron van inspiratie voor behoud van gierzwaluwen 
in oude en moderne gebouwen, voor uitsluiting van duiven 
uit monumenten en voor verbetering van het gebruik van 
moderne kunstnesten.  

https://www.researchgate.net/profile/Mauro_Ferri3/
publication/328449722_Le_rondonare_come_attrar-
re_i_rondoni_negli_edifici_dal_Medioevo_ai_nostri_giorni/
links/5bcedc8092851c1816ba6b72/Le-rondonare-co-
me-attrarre-i-rondoni-negli-edifici-dal-Medioe-
vo-ai-nostri-giorni.pdf

Mauro Ferri 
Gierzwaluw torens: het lokken van gierzwaluwen naar ge-

bouwen, vanaf de Middeleeuwen tot heden, november 2018 

VIETNAM

Hannie Nilsen uit Noord-Brabant ontvangt  een bericht 
van Johan Verschuren.  Johan woont niet in Vietnam maar 
komt er vaak omdat hij daar een stichting heeft opgericht 
die er voor zorgt dat een aantal kinderen naar school kan.
Johan stuurt een aantal foto’s van fabrieken met rondom 
kleine openingen. Bovenop het gebouw staat een grote 
luidspreker die gierzwaluwgeluid laat horen. Vogels vliegen 
rond het gebouw. Men kan niet naar binnen. De gebouwen 
worden beschermd door hekken en muren. Hij vraagt zich 
af wat zich daar afspeelt. De vogels moeten wel iets pro-
duceren wat heel kostbaar is: medicijnen, drugs??
Hannie antwoordt hem dat het de mensen om de nesten 
van de gierzwaluwen (Eetbaarnestsalanganen) gaat. De 
nestjes worden uitsluitend gemaakt van speeksel en na 
het broeden weggehaald en verwerkt tot vogelnestjessoep 
maar het is ook een delicatesse en het zou ook nog eens 
potentieverhogend zijn. Voor het verwerkte nestmateriaal 
wordt goudgeld betaald. Duizenden euro per kilo!
Vroeger werden de nesten uit grotten gehaald waar de 

BUITENLANDS NIEUWS
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vogels broedden maar dat was levensgevaarlijk. Sinds 
tientallen jaren bleek dat de vogels ook naar dit soort 
gebouwen te lokken waren waar het oogsten een stuk een-
voudiger is. In de provincie waar Johan regelmatig komt 
worden voor honderden miljoenen euro’s productie- en 
verwerkingsgebouwen neergezet. Op weg naar de scholen 
zagen Johan en zijn vrouw Lidy meer dan 10 grote, nieuwe 

salangaannest fabrieken. Ook worden er op bestaande 
woningen etages opgebouwd speciaal voor de productie 
en verwerking van de nestjes. Er is veel lawaai van het door 
luidsprekers geproduceerde gekrijs van de vogels.
Er is zelfs een rots langs de rivier nagebouwd om de zwa-
luwen te lokken. Het moet niet gekker worden!
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RECENTE ONDERZOEKEN & ARTIKELEN

Gierzwaluwbescherming Nederland vindt het belangrijk om 
haar leden op de hoogte te houden van onderzoek naar 
gierzwaluwen en hun ecologie. In het Gierzwaluwen Bulle-
tin publiceren we samenvattingen van (wetenschappelijke) 
artikelen en onderzoeken over gierzwaluwen en verwante 
soorten. De standpunten in de artikelen en onderzoeken 
die we hieronder naar voren brengen komen niet nood-
zakelijkerwijs overeen met de standpunten van GBN. De 
resultaten van de onderzoeken zijn voor rekening van 
de onderzoekers, de conclusies uit de literatuur zijn voor 
rekening van de auteurs in kwestie. Heeft u een interessant 
artikel of onderzoek gezien wat we in het Bulletin kunnen 
vermelden? Tip s.v.p. de redactie: redactie@gierzwaluwbe-
scherming.nl.

1.Gabriel Norevik, Giovanni Boano, Anders Hedenström, 
Roberto Lardelli, Felix Liechti en Susanne Åkesson: 
“Highly mobile insectivorous swifts perform multiple 
intra-tropical migrations to exploit an asynchronous 
African phenology”. Oikos Journal, 29 oktober 2018.

In dit onderzoek zijn 21 vale gierzwaluwen uitgerust met 
geolocators. Het doel van het onderzoek was om vast te 
stellen welke bewegingen de vale gierzwaluwen maken 
binnen hun overwinteringsperiode in Afrika. Gecombineerd 
met data over regenval en plantengroei konden de onder-
zoekers de timing bepalen van de lokale regenseizoenen 
en droogteseizoenen. De vale gierzwaluwen bleken 2 tot 5 
intra-tropische migraties te ondernemen, waarbij ze ge-
middeld 12 dagen na het eindigen van het regenseizoen in 
het gebied aankwamen en ze vertrokken ongeveer 2 weken 
na de start van het droogteseizoen. Dit suggereert dat de 
vogels hun aankomst en vertrek afstemmen op de idea-
le foerageer-condities. De resultaten van het onderzoek 
geven inzicht in de manier waarop Palaearctisch-Afrikaan-
se trekvogels reageren op verschillende fenologieën in de 
sub-Sahara regio. 
Download: https://doi.org/10.1111/oik.05531

Susanna Meyer, Ansiedlungsverhalten des 
Mauerseglers Apus apus in der Kirche Oberkirch in der 
Nordwestschweiz, Der Ornithologische Beobachter, 
uitgave 116 pag 1-10, maart 2019

De gierzwaluwkolonie in de kerk van het Zwiterse Ober-
kirch bestaat uit 59 paartjes en is de grootste in de regio. 
Vanaf 2004 is hier onderzoek gedaan naar vestigingsge-
drag van de gewone gierzwaluw  via het ringen van nest-
vogels en vangen van volwassen vogels. In vergelijking met 
andere onderzoeken bleek het aantal nesttrouwe gierzwa-
luwen hoog; gemiddeld 82% kwam in het  volgende jaar 
terug. 70% van de vogels slaagde er bij de eerste broed-
poging in om hun jongen succesvol groot te brengen. Dit 
percentage is groter bij 3-jarige gierzwaluwen (80%) dan 

bij 2-jarigen (bijna 50%). Vermoedelijk zijn behalve leeftijd 
en ervaring van de voor het eerst broedende vogel ook die 
van de partner van belang. 
www.ala-schweiz.ch 

Jean-François Cornuet, “Contribution of slow motion 
video for in flight behavioural study in the Common Swift 
(Apus apus)during the breeding period”, in: Plume de 
Naturalistes, nummer 3, 2019.

In mei, juni en juli 2017 en 2018 heeft Jean-François Cor-
nuet 65 dagen gewijd aan observatie met video-opnames 
van gierzwaluwen (Apus apus) die over een kleine stedelij-
ke kolonie in de buitenwijken van Parijs (Frankrijk) vlogen. 
Het eerste doel was verschillende vluchtomstandigheden 
te kunnen vastleggen. De video-apparatuur die Cornuet 
gebruikte waren een Panasonic GH5 hybride foto- en 
videocamera (april 2017 op de markt gekomen). Met deze 
camera kun je in HD opnemen met een framesnelheid van 
180 fps, of 6 keer langzamer (17 %). De opnames zijn uit de 
vrije hand gemaakt. Bijna 1400 video’s zijn daarnaast vast-
gelegd met de GH5 en een Nikkor 4/300 AFS-telelens.
De verschillende soorten vluchten (flapperen, zweefvlie-
gen, ondersteboven vliegen, etc) en sociale bewegingen 
vormden 64% van de video’s. Prooivangsten tijdens de 
vlucht vertegenwoordigen 25% van de video’s. Ten slotte 
werd op 11% van de video’s een groot aantal poetsgedra-
gingen vastgelegd tijdens de vlucht. Deze poetsgedragin-
gen zijn in deel 1 van dit artikel geanalyseerd. 
Gierzwaluwen besteden een deel van hun tijd aan het 
onderhouden van hun verenkleed. Buiten de broedperiode 
brengen gierzwaluwen hun hele leven door in de lucht. 
Ze moesten daarom poetstechnieken ontwikkelen tijdens 
de vlucht. Met de nekverlengingsmogelijkheden en de 
algemene flexibiliteit van het lichaam, gebruikt de gier-
zwaluw zijn snavel om niet alleen zijn borstkas, maar ook 
zijn rug te verzorgen. Door sterk achterover te buigen, kan 
de gierzwaluw zijn talgklier bereiken. Hij slaagt er zelfs in 
om tijdens de vlucht de staartveren glad  te strijken. Zijn 
pootjes, hoewel kort, worden vooral gebruikt om kop en 
nek krachtig te krabben. 
Zoals alle soorten die tijdens de vlucht kunnen krabben, 
gebruikt de gierzwaluw de directe methode door de poot 
onder de vleugel te brengen om bij het hoofd te komen. 
Naast deze klassieke poetstechnieken combineert de gier-
zwaluw verschillende soorten acrobatische figuren tijdens 
de vlucht. Deze konden nauwkeurig worden gevolgd met 
slow motion video. De vogel schudt zijn hele lichaam, wrijft 
met zijn vleugels tegen elkaar, draait zijn kop heel snel met 
open of gesloten bek. De video’s laten zien dat de gierzwa-
luw volledig in staat is om tijdens de vlucht zijn volledige 
lichaam te poetsen. Om het verlies aan hoogte tijdens deze 
poetsbewegingen gedurende de vlucht te beperken, heeft 
de gierzwaluw drie strategieën ontwikkeld:
hij anticipeert op het verlies van hoogte door een korte 
vlucht omhoog;
hij vermindert hoogteverlies door te zweefvliegen;
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KAFFERGIERZWALUW

hij vermindert hoogteverlies door zeer korte poetstijden 
(gelijk aan of minder dan 1 seconde). 
Het feit dat het poetsen maar zo kort duurt is een van de 
belangrijkste redenen waarom deze gedragingen tot nu 
toe weinig in detail bestudeerd zijn. Alleen een voldoen-
de slow motion video van dichtbij geeft een nauwkeurige 
beschrijving van dit gedrag.

Bij dit artikel zijn prachtige clipjes gezet op Vimeo:
•  Gierzwaluw die zijn borstveren poetst in vlucht 
•  Gierzwaluwen die verschillende veren (rug, staartveren, 

poten) poetsen in de vlucht
• Gierzwaluw die zijn pootjes poetst in vlucht

Tyson L. Hedrick, Cécile Pichot, Emmanuel de Margerie. 
“Gliding for a free lunch: biomechanics of foraging 
flight in common swifts (Apus apus)”. In: Journal of 
Experimental Biology 2018 221, 19 november 2018.  

In dit onderzoek hebben de onderzoekers met behulp van 
stereo-video-opnames de vliegbanen bestudeerd van 
foeragerende gierzwaluwen (apus apus). De biomechanica 

van vliegbewegingen zijn al ruimschoots in laboratori-
umsituaties geanalyseerd (denk aan windtunnels), maar 
de kennis hieruit op natuurlijke vliegbewegingen in de 
natuur is nog niet vaak toegepast of onderzocht. Als het 
onderzocht is, is dat gedaan voor de grotere lange-af-
standsmigranten zoals roofvogels, reigers en ganzen. De 
uitkomsten van het onderzoek van Hedrick, Pichot en de 
Margerie lieten zien dat, ondanks dat gierzwaluwen uitste-
kende manoeuvreercapaciteiten hebben, ze maar hoogst 
zelden bochten vliegen bij hoge snelheden. Een verras-
sende uitkomst van het onderzoek was dat ondanks dat de 
gierzwaluwen zich voeden met kleine insecten die waar-
schijnlijk meebewegen met de lucht, ze hun luchtsnelheid 
toch aanpassen om de energie over langere afstand te 
optimaliseren. Dus niet alleen tijdens het foerageren laten 
ze zich al glijdend met de lucht meegaan, maar ook van 
foerageerplek naar foerageerplek besteden ze zo weinig 
mogelijk energie aan hun vlucht. Maar 25% van hun tijd 
brengen ze door met fladderen. Het grootste deel van hun 
tijd (71%) werd besteed aan verlengde glijvluchten, waarbij 
het gemiddelde vermogen dat werd gebruikt voor veran-
deringen in snelheid of elevatie 0,84 W kg-1 was en niet 
significant verschilde van 0. De gierzwaluw besteedt dus 
minimale energie aan het vliegen tijdens het foerageren.

De Kaffergierzwaluw maakt gebruik van nesten van Roodstuitzwaluwen. Op deze foto is zo'n nest goed te zien.
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GIERZWALUW GEDICHT

Sinds het eerste nummer van het Gierzwaluwen Bulle-
tin (juni 2002) hebben we in ieder nummer een gedicht 
over gierzwaluwen afgedrukt. In het eerste nummer 
stond een gedicht van Ivo de Wijs. Daarna zijn zowel 
gedichten van leden als gerenommeerde dichters langs-
gekomen. De gedichten geven stuk voor stuk uiting aan 
de verwondering die de gierzwaluw bij ons allemaal 
oproept. 

Gierzwaluwen.
Ze kwamen er aan! Nog ver, hoog in de lucht 
maar onmiskenbaar in hun vlucht. 
Het was dodenherdenking, even over acht 
met juist de hoornblazer en de erewacht. 

En de burgemeester kwam aan het woord,  
ik luisterde, zoals het hoort … 

De stipjes kwamen dichterbij en lager, 
voor mij was hun komst de drager 
van ‘vrijheid geef je door’ 
en vlak voor het begin van het ernstig koor 

klonk voor het eerst hun helder gegier: 
ze zijn weer hier! 

Deventer, 4 mei 2016. 
Agnes Hoffschulte
atmhoff@planet.nl

BIJ KUNST EN VLIEGWERK (ACHTERPLAAT)

Flyways in de metro

Op de donkergrijze perrontegels van metrostation Noord 
in Amsterdam is een prachtig kunstwerk aangebracht; een 
wit lijnenspel dat broed- en trekvogels boven Amster-
dam-Noord uitbeeldt. Ter inspiratie voor ‘Flyways’ raad-
pleegde de Arnhemse kunstenaar Harmen Liemburg waar-
nemingen van de Vogelwerkgroep Amsterdam. Daarnaast 
ging hij zelf op pad met een verrekijker (ook als afbeelding 
verwerkt in het kunstwerk) in de nabijgelegen natuurge-
bieden Waterland, ’t Twiske en het Ilperveld. 
Het kunstwerk is 13 x 130 meter en de reiziger kan het 
werk met geen mogelijkheid in één oogopslag overzien. 
De reiziger moet het werk hierdoor letterlijk stap voor stap 
ontdekken en de link leggen met de natuur in de omge-
ving. Ik heb hier meer dan een half uur lopen puzzelen! 
Door een grote rijkdom in detaillering en door bewegingen 
vanuit verschillende gezichtspunten te tonen, blijven de 
tekeningen boeien. Als kijker stap je van het ene thema 
naar het andere, alsof je door een stripverhaal loopt.  Aan 
de noordkant ganzen die ‘s winters vanuit het koude noor-
den hierheen komen en aan de zuidkant de zomergasten 
gierzwaluwen en grutto’s.   
Liemburg, die cartografie en grafisch ontwerpen studeer-
de, zegt dat Flyways een combinatie is van onderzoek, fan-
tasie, techniek en ambacht. “Analoog aan alle Amsterdam-
mers, dagjesmensen, forenzen en toeristen, die reizen met 
de Noord/Zuidlijn, maak ik een vergelijking met broed- en 
trekvogels als luchtreizigers, zoals de gierzwaluw, ‘s win-
ters in Afrika en ‘s zomers buitelend in de lucht boven deze 
stad”. Na de research begon het selecteren en vervolgens 
samenvoegen van de natuurscènes en vogelontwerpen 
tot een grote collage. Het kostte veel tijd om het ontwerp 
vervolgens handmatig in te leggen in de perronvloer.
Tot mijn vreugde is de maker ook door gierzwaluwen 
gegrepen, want er zijn wel tien exemplaren trefzeker 
weergegeven in vier thema’s. Je voeten lopen luchtig over 
de lijnen van de pootloze Apus, die je als vliegensvlugge 
luchtreiziger onder je ziet opstijgen. Zelfs het kortstondige 
paringsmoment van twee samenvloeiende gierzwaluwen 
in de lucht zie je op het perron spiegelen. 
Van Amsterdam CS ben je er in 5 minuten met metro 52, 
bijna net zo snel als een gierzwaluw!  

Evert Pellenkoft 

ontwerptekening
http://www.harmenliemburg.nl/2015/08/30/flyways-
final-design/
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GBN VERTEGENWOORDIGERS 

Deze GBN-leden zijn aanspreekpunt voor regio informatie:

OPROEPEN 

Informatie digitaal
Het is sneller, efficiënter en goedkoper om informatie per 
e-mail te verzenden dan per post. U kunt ook het Gierzwa-
luwen Bulletin per e-mail ontvangen.  
Geef svp uw nieuwe/huidige e-mailadres door aan  
secretaris@gierzwaluwbescherming.nl. 

Kopij voor Gierzwaluwen Bulletin
Kopij is altijd welkom, liefst voorzien van hoge resolutie 
beeldmateriaal, maximaal 500 woorden per artikel. Kopij 
mag gaan over ervaringen met gierzwaluwen, gierzwa-
luwen en bouwactiviteiten, het plaatsen van nestkasten, 
misstanden of anderszins. Kopij en reacties mogen naar de 
redactie: redactie@gierzwaluwbescherming.nl.

LID WORDEN

Word nu lid van Gierzwaluw Bescherming Neder-
land voor € 15,- per jaar (meer mag ook). Als lid 
onderschrijft u de statuten van de vereniging. Het 
verenigingsblad ‘Gierzwaluwen Bulletin’ wordt u dan 
automatisch toegezonden. Jaarlijks hebben we in de 
vroege zomer een verenigingsdag.

NL82 TRIO 0391 1161 42 t.n.v. Gierzwaluwbescherming 
Nederland onder vermelding van "lidmaatschap" of 
"donatie". Donateurs en leden kunnen vermelden of 
zij het Gierzwaluwen Bulletin willen ontvangen, al dan 
niet digitaal. 

Opzeggingen dienen in het lopende verenigingsjaar 
schriftelijk of per e-mail te geschieden bij de penning-
meester.

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

Amersfoort  Hans van Paddenburgh.
 hjvpad@me.com 0683223434
Amsterdam  G. Schuitemaker; 0682206607; 
 gangbaar-37@hetnet.nl; ABCDEFG
Amstelveen  Mw. M.H. Andriessen; 0623582725; 
 advies@gierzwaluwbescherming.nl; ABEG
Beek Ubbergen  J.M. Kühnen; 0246635719; 
 kuhnenjm@hotmail.com; ABDEFG 
Blaricum  D.A. Jonkers; 0355260456; 
 dickjonkers@telfort.nl; ABG
Borne  G.H.P.M. Smoors; 0651143546; 
 g.smoors@kpnplanet.nl; ABCG
Brunssum  JGM. van Laar; 0455273211; 
 hans.van.de.laar@ziggo.nl; B
Bunschoten  W. Smeets; 0332983147; 
 wsmeets.foto@gmail.com; BDEG
Dedemsvaart  J.D. Tinholt; 0523615321; 
 tinholtmaas@gmail.com; ABCDEFG
Echt  J. Vrehen; 0475482817; 
 j.vrehen@ziggo.nl; ABCDG
Eindhoven  F.P.M. Hijnen;
 fhijnen@gmail.com; ABCDEFG
Epe  H. van Diepen; 0578615114; 
 harryvandiepen@kpnmail.nl;  ABCDEF
Gouda  R. Schröder; 0653750654;
 robschroder2807@gmail.com; ABDEG
Haarlem  H. Willemsen; 0642737748; 
 hanswillemsen65@gmail.com; ABCDFG
Harderwijk  J.J. Schröder; 0341416324; 
 schroder.zoomers@caiway.nl; BFG
Helmond  J. van der Rijt; 0492534446; 
 jvdrijt50@gmail.com; ABG
IJlst  F.C. de Jong; 0615867016; 
 f.dejong@ziggo.nl; B,C,F,G
Krimpen a/d IJssel  Nico van Dam, 0610705123, 
 nicovandam@hotmail.nl; ABG 
Meppel  H. Snel; 0522261879; 
 snelhenno@gmail.com; ABCDEFG
Mijdrecht  A. van Uchelen; 0297250163; 
 uchelenad@gmail.com;  ABDFG
Nijmegen F.G. Wortelboer; 0637300092; 
 rickwortelboer@gmail.com; BCDEFG
Ouddorp  K. Tanis; 0644968437; 
 k.tanis3@upcmail.nl; ABDG
Standdaarbuiten  A.S.F.M. Koenraadt; 0165315136; 
 koenr094@planet.nl; CEFG
Wijhe  R. Boerkamp; 0612023019; 
 ronald@boerkampwijhe.nl; ABCDEFG
Maarssen  J.M.W. Langenbach; 0638497474; 
 jaaplangenbach@ziggo.nl; BG
Zaanstad A. van Poecke; 0646348625; 
 vpoecke@gmail.com; ABDEG
Antwerpen (B)  J. Kempeneers; 0032476437199; 
 jupeke@hotmail.com; ABDFG 
Essen (B)  W.A. De Bock; 0032 36674919; 
 wimmekedebock@telenet.be; ABEG
Heverlee (Leuven, B) L.P. Arnhem; 0032 48663944; 
 gierzwaluw@live.be; ABEG

MEDEDELINGEN

De informatie over de Algemene Ledenvergadering 2019 
vindt u op pagina 4. 

Meld de redactie evt. foute of onvolledige gegevens en ook  
als u òp of vàn deze vertegenwoordigerslijst wilt.

LEDENMUTATIES

Periode 1 september 2018  t/m 31 maart 2019 

Totaal aantal leden:  453
Overleden:  5
Opgezegd:  8
Geroyeerd:  7 



Kunst en vliegwerk


