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      Amsterdam, 13 aug. 2020 

 

Beste leden, 

 

Toen ik begon met het schrijven van deze Nieuwsbrief, was het seizoen is al een tijdje bezig, 

in de tweede helft, zou ik zeggen.  

Nu hebben we de laatste gierzwaluw alweer zien vertrekken. 

Ik ben benieuwd, hoe het u vergaat! Welke mooie ervaringen u heeft gehad! 

Het zou leuk zijn, als er (korte) ervaringen, verhaaltjes en filmpjes/foto’s zouden 

binnenkomen, om in een volgende Nieuwsbrief gezet te worden, nu er (nog) geen Bulletin is. 

We zoek nog steeds mensen, die een nieuwe redactie zouden willen vormen! 

 

Hier in Amsterdam waren we met de Gierzwaluwwerkgroep druk bezig met nesten 

inventariseren en monitoren (wat door de gemeente gezet moet worden op 

www.maps.amsterdam.nl/vogels, in te zien door belangstellenden, huiseigenaren en 

aannemers. Dit alles wordt gecoördineerd door Gert de Jong iov de gemeente. 

Persoonlijk heeft mijn belangstelling vooral de kolonie West Indische Buurt. Veel oude 

nesten, een dertigtal nestkasten opgehangen, (waarvan een flink aantal al bezet). Nog een 

tiental wacht op plaatsing in een andere straat. En bij het juiste weer veel vogels! Heerlijk! 

Onze fietsexcursies langs broedplaatsen vonden ook altijd doorgang. 

 

Een leuk verhaal uit Amsterdam: 

Bij mijn bijna dagelijkse avondrondje door de buurt volgde ik gierzwaluwen, die langs een 

paar bekende nestplaatsen gierden: waar gaan ze in? Het schemerde al en de laatste broeders 

zochten hun nest op; hun geroep werd vaak in de nesten beantwoord. 

Tot ik er plots éen hoorde gieren, die duidelijk niet ìn een nest, maar er bùiten zat. 

Na enig zoeken vond ik hem: een gierzwaluw had zijn plek voor de nacht gevonden: direct 

onder de dakgoot, naast een hijsbalk. 

Dat werd dus een vaste inspectie elke avond: zat hij/zij er weer?  

Tot mijn verbazing werd hij soms door één, soms door twee andere vogels ‘begeleid’ tot bij 

zijn plek, maar altijd was hij de enige, die er zich vastklampte aan de muur en zich er klaar 

maakte voor de nacht. 

Wat was er aan de hand? Was hij te laat gekomen en was zijn nest al bezet, maar vond hij, dat 

hij er toch in de buurt hoorde? Had zijn vrouwtje een ander gevonden? Kon hij zijn nest niet 

meer vinden?  Heel gek…. 

Omdat het steeds te donker was, is een goede foto niet gelukt, maar het lijkt hier op: 

 

             
 

             1. 

http://www.maps.amsterdam.nl/vogels
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Hij heeft er precies 3 weken gezeten/gehangen, elke avond in de 

Nepveustraat in Amsterdam-West. En plots was hij dus weer weg…. 

behalve zijn poepsporen!                  Margreet 

 

 

 

Een verslag uit Amstelveen, jaargang 2020: 
 
Rond het Wilhelminaplein werd in 1983, na een grondige herbebouwing van de buurt, in 8 
muren 7 gierzwaluw-neststenen ingemetseld. In 1996 ging ik met onze net opgerichte 
vogelwerkgroep aan de slag om de neststenen leeg te halen. Ze zaten stampvol huismus-
nestmateriaal. Daarna ging het snel, het aantal gierzwaluwbroedsels nam ieder jaar toe, tot 
een gemiddelde van 50 bezette neststenen. Maar daarna ging het mis, uiteindelijk 
eindigde dit met een totaal van 6 bezette neststenen. We werden er wanhopig van, want 
wat was de reden van het vertrek van de vogels? Sinds 2 jaar gaat het gelukkig weer wat 
beter. Na de 6 in 2018 was het in 2019 ineens 9 en dit jaar zelfs 15! 
 
In de Sint Josephlaan is ook een kolonie. Daar werden na een stevige dakrenovatie, 52 
neststenen ingemetseld vlak achter de dakgoot op plekken waar de vogels vroeger naar het 
dak vlogen. 
In 2020 telden we daar 51 bezette neststenen. Een neststeen bleef leeg. Omdat het in deze 
straat voor jonge vogels niet meer mogelijk is een leeg nest te vinden, wijken ze daarom 
misschien uit naar het nabijgelegen Wilhelminaplein. 
 
Marleen Andriessen 

 

Hieronder een correspondentie tussen een Belg en een Engelsman, dat jullie vast zal 

aanspreken; onze gierzwaluwen blijven raadselachtige vogels. Dat blijkt maar weer hieruit, 

wanneer de vogels bij terugkeer hun nest geblokkeerd of vernietigd vinden…. 

Frans Klaasen 

“Dear Edward! 
When upon arrival after migration they find that their nest place has been blocked or 
destroyed.   
I find this very interesting. Did you witness it yourself or what is a source for this obs?  
Yours,  Ulrich Tigges, Belgie”. 
 

“Dear Ulrich, yes I have seen it a long time ago in Henley-on-Thames when I was working an 
a medieval building that had been wrapped in white plastic sheeting. The Swifts could not 
get to their nest holes, so clung to the sheeting and would be found still there in the 
morning. Other than that I have learnt of the phenomenon from people sending me 
photographs, telling me about the Dungeness Lighthouse, and from photos shared on SMS-
W. It can be a single swift, or many.  But sometimes they just cling to walls for no apparent 
reason. Best wishes, Edward Mayer, UK.”              2. 
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  Schuilende gierzwaluw      kleumende vogels 

 

To view this discussion on the web, visit https://groups.google.com/d/msgid/swallows-

martins-swifts-worldwide/edc47c30-46de-2495-73fe-fef8ea6bcbd5%40zen.co.uk. 

WORLD SWIFT DAY 

In Amsterdam staat in juni 2021 nog een groot evenement op stapel: een regionale World 

Swift Day!   Een dag, om alle zwaluwen van de wereld te vieren!  Helaas is het door de 

coronacrisis niet gelukt voor dit jaar. 

In 2019 is de WSD gestart door Martine Wauters, een Belgische, oprichter van “Swifts 

Without Frontiers” #worldswiftday. 

Dr. Jane Goodall is de beschermvrouwe van de WSD voor het 2e jaar achtereen. 

Hier ziet u haar enthousiaste en gepassioneerde video-boodschap voor de WSD. Ze vertelt 

ons, waarom de vogels zo bijzonder zijn, waarom ze bedreigd zijn en wat wij kunnen doen 

voor ze. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ud034vAtfiw                      3. 

https://groups.google.com/d/msgid/swallows-martins-swifts-worldwide/edc47c30-46de-2495-73fe-fef8ea6bcbd5%40zen.co.uk?utm_medium=email&utm_source=footer
https://groups.google.com/d/msgid/swallows-martins-swifts-worldwide/edc47c30-46de-2495-73fe-fef8ea6bcbd5%40zen.co.uk?utm_medium=email&utm_source=footer
https://www.youtube.com/results?search_query=%23worldswiftday
https://www.youtube.com/watch?v=Ud034vAtfiw
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Met betrekking op die World Swift Day  2021 het volgende: 

Om de WSD 2021 landelijk gestalte geven door het GBN, lijkt ons als 

nieuw bestuur een brug te vèr. We zouden het daarom een goed 

idee vinden, als er verspreid door het land enthousiastelingen opstaan, die in hun regio een 

dag willen organiseren, die de WSD gestalte en aandacht geeft. Zoals we al in Amsterdam 

proberen. 

Het hoeft dan niet zo enorm groot (en duur) te worden, maar bij de invulling ervan kunnen 

we als GBN natuurlijk meedenken…. Misschien kunnen we zelfs financieel ondersteuning 

geven. Dat moet dus nog bedacht worden. 

Hier in Amsterdam zijn we daar al mee begonnen! Mensen bij elkaar halen, (we zijn met z’n 

3en, om te beginnen). Datum prikken, locatie, grove planning betreffende invulling van de 

dag, PR, begroting, etc. 

 

WIE DOET ER MEE in zijn/haar regio??   Mail alsjeblieft je ideeën naar het secretariaat. 

 

 

 

 

Een beetje PR is ook altijd welkom…. 

Johan Tinholt uit Dedemsvaart deed mee met een interview op Vroege Vogels zondag de 5e 

juli! 

 

Gert de Jong en ondergetekende werden door Salto TV (lokale TV Amsterdam) geïnterviewd!  

Zie dit filmpje: 

SALTO tv: 

https://www.salto.nl/programma/het-gewilde-westen/4c8eOlS6vmogQOA2siSoYi 

 

                  4. 

https://www.salto.nl/programma/het-gewilde-westen/4c8eOlS6vmogQOA2siSoYi
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Algemene Leden Vergadering 2020 

Tja, die is alsnog gepland de 26e september in Amersfoort…. We willen het toch graag 

proberen door te laten gaan, met alle Corona-maatregelen erbij! 

Want er moet toch weer eea besproken worden….           

Uw bestuur zal er zeer binnenkort aan gaan werken, of en hoe het te realiseren valt en wat 

de agenda dan zal zijn. 

WIJ WILLEN WEL GRAAG WETEN, WIE VAN U ER ZEKER NAAR TOE ZOU WILLEN KOMEN.  

Dan kunnen we inschatten, hoeveel mensen er komen en hoe we dat moeten vormgeven. 

Wilt u mij dat vast laten weten? 

 

U hoort zsm van ons, of het definitief doorgaat en de agenda erbij! 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens het bestuur,  Margreet Bloemers, secr. 


