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Nieuwsbrief Vogelwerkgroep
IVN Oisterwijk

Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk
een samenwerkingsverband tussen vogelwerkgroep IVN
Oisterwijk en vogelwerkgroep Midden-Brabant.

Inhoud:
Zwaluwtoren
Nieuws in het kort
Bedankt!

Beste zwaluwliefhebbers,

Contact en informatie:
gierzwaluwoisterwijk
@gmail.com
Hannie Nilsen
06-450 35 464
Gerard van der Kaa
06-241 98 030

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar en ook
de laatste nieuwsbrief waarin de zwaluwtoren een
hoofdrol speelt. Na 9 maanden hard werken is de toren nu
officieel overgedragen aan de gemeente.
Wij zijn niet alleen trots op de toren, maar ook op ons
informatiepaneel. Waarom? Dat leest u verderop.
Verder vindt u nieuws over onze andere activiteiten,
bijvoorbeeld over het jaarverslag 2011.
En hoewel de gierzwaluwen inmiddels vertrokken zijn,
blijven wij actief. Voor vragen, meldingen en tips kunt u
ons ook de komende tijd bereiken op
gierzwaluwoisterwijk@gmail.com
Veel leesplezier, Gerard en Hannie

Zwaluwtoren
Het verhaal rond de zwaluwtoren begint zich te herhalen:
er wordt hard gewerkt, steeds krijgen we veel hulp
van vrijwilligers en de bouw van de toren vordert gestaag.
Nu ja, dat laatste punt is niet juist: de toren is klaar!!!
Wat een jaar geleden nog een luchtkasteel was, is nu een
prachtig, solide bouwwerk met broedplaatsen voor vogels,
vleermuizen en insecten.
Om te voorkomen dat we teveel in herhalingen vervallen,
deze keer geen gewoon verslag maar een fotoreportage
van de laatste maanden.
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Overdracht
En als de laatste platen zijn aangebracht, alles nogmaals in de verf is gezet, de vaan is geplaatst
en de sloot met extra leemvoorziening gegraven is, kunnen we de toren officieel overdragen aan
de gemeente Oisterwijk. Wethouder Kees Rijnen neemt de toren in ontvangst en onthult hierbij het
informatiepaneel.
De gemeente heeft voor ons nog een onverwachte verrassing in petto: voor dit project ontvangen
we ‘De Groene Handdruk’, een trofee voor bijzondere initiatieven die de biodiversiteit bevorderen,
met daarbij een cheque ter waarde van € 350, -.
Na de overdracht aan de Akkerweg was er een presentatie over het tot stand komen van de toren
in Cultureel Centrum Den Boogaerd. De hele dag zijn we verder aanwezig geweest op beide
locaties om te vertellen over de toren en mogelijke toekomstige bewoners.

Het informatiepaneel: met digitale ondersteuning!
Dit paneel is in samenwerking met ons ontworpen door Oscar Langevoord van bureau “Natuurlijk
in Vormgeving”.
Naast de zichtbare informatie heeft
dit paneel nog een extraatje: digitale
ondersteuning maakt het mogelijk om
via de applicatie Layar filmpjes te laten
zien, bijvoorbeeld van gierzwaluwjongen
in de nestkast.
Ook zijn op deze manier geluiden
van huis- en gierzwaluw te horen.
Door deze mogelijkheid kunnen we
steeds nieuwe informatie op het paneel
plaatsen waardoor het actueel blijft.
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Een impressie van de dag
De overdracht vond plaats tijdens de manifestatie WieKentKunst in Moergestel. Mede doordat de
toren opgenomen was in een wandel- en fietsroute, was er volop belangstelling bij de toren. Ook
in Den Boogaard waren er allerlei drukbezochte activiteiten waardoor we veel bewoners uit
Moergestel over het nut van de toren hebben kunnen informeren.
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Gierzwaluwnieuws in het kort
•

Het jaarverslag 2011 met daarin de complete inventarisatie van de gierzwaluw in
Oisterwijk is gereed. U kunt bij ons een digitale versie aanvragen. Ook is, voor zover
de voorraad strekt, een papieren, ingebonden versie verkrijgbaar voor € 7,50.
Een andere mogelijkheid is het verslag te downloaden op de site van IVN Oisterwijk of
via de site van vogelwerkgroep Midden-Brabant.
(www.ivnoisterwijk.nl werkgroepen  vogelwerkgroep of www.vwgmiddenbrabant.nl
uit het nieuws)

•

Het geldbedrag behorend bij de Groene Handdruk willen we gebruiken om het
cameraproject in de Joanneskerk te optimaliseren. Meer en betere beelden, zodat we
meer informatie krijgen en deze makkelijker kunnen verwerken.

•

De nestkasten in het Ketelhuis van de leerfabriek zijn dit jaar uitgebreid bezocht door
spreeuwen. In alle kasten werd nestmateriaal
gevonden, in een enkele kast ook eitjes.
Momenteel worden de kasten onder andere
gebruikt door overwinterende vlinders.

•

In de kasten in de Joanneskerk zijn de gierzwaluwen wel succesvol. In 2011 was er in 9
kasten sprake van een geslaagde broedgeval. Totaal zijn 22 jongen uitgevlogen.
In een kast is het broeden mislukt, daar vonden we 2 eitjes. In een andere kast is een
koppel bezig met het bouwen van een nest, in nog 2 andere kasten zijn waarschijnlijk ook
gierzwaluwen aanwezig, mogelijk is er zelfs sprake van nog een broedgeval maar zonder
camera is dit niet met zekerheid vast te stellen.
In één kast broedde dit jaar weer een spreeuw.

•

De gemeente Oisterwijk bouwt momenteel in Moergestel een nieuwe school. In deze
“Brede School Moergestel” zijn 15 neststenen voor de gierzwaluw ingemetseld zodat
hier 15 nieuwe, duurzame nestplaatsen zijn gerealiseerd.

•

De bouw van onze zwaluwtoren was niet mogelijk geweest zonder hulp van sponsors en
vrijwilligers (ongeveer 1500 vrijwilligersuren). Daarom vindt u op de laatste pagina nog
eenmaal alle namen van iedereen die meegewerkt heeft aan dit geweldige resultaat
Namens beide vogelwerkgroepen willen we iedereen die op wat voor manier dan ook
meegewerkt heeft aan het tot stand komen van de zwaluwtoren van harte bedanken.
En mochten we onverhoopt toch iemand vergeten zijn, dan bij voorbaat onze excuses.
Laat het ons weten en we zorgen alsnog voor een eervolle vermelding in de volgende
nieuwsbrief.
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Vrijwilligers
Ad van Opstal, Albert Nooren, Cor Arends, Cor Stehouwer, Christien Hermsen, Dolf Gijtenbeek,
Fred Steenhuijsen, Gerard van der Kaa, Hannie Nilsen, Hans van der Haring, Hans van Vught,
Harrie van Veldhuizen, Hennie van Schooten, Ivar Bruno Nilsen, Jan Op ‘t Hoog, Jan Segers ,
Jan Wolfs, Jo Schilders, Jozef Meijs, Karin van de Logt, Maria van der Pasch, Marjo van der
Marck , Martien van Mol, Maurice van der Kaa, Paul Spapens, Peer Busink, Peer van de Voort,
Piet van Iersel, Roberto Lamens, Sam van der Staak, Sander Staps, Sjef Staps, Tiny Heijmans,
Toon van Hooijdonk, Toon Roijers, Twan Bouwman, Victor Retel Helmrich.
Subsidie
Brabants Landschap (Nationale Postcode Loterij), Vogelbescherming Nederland (IJsvogelfonds),
Mensink-Stichting Oisterwijk, Prins Bernard Cultuurfonds en Gierzwaluwbescherming Nederland.
Hulp in natura
Gemeente Oisterwijk, Stichting Beheer Kleine Landschapselementen, houthandel van Dal, Gert
Kwekkeboom (The Cloud Collective), bureau ‘Natuurlijk in Vormgeving’, Becx Tuinmachines,
Vivara Natuurbeschermingsproducten, verhuisbedrijf de Bresser, Straalbedrijf Boxtel, Wim
Keuninks, W. Ketelaars Bestratingen en Groenvoorziening, Swaans Hoogwerkerverhuur, Burgers
Verhuur, Loonbedrijf Mulders en Moergestel Televisie (Bertus van Berkel, Huub van Elderen).
.

Advies
Tijdens de bouw hebben we vele adviezen en tips gehad, soms nuttig, soms wat minder nuttig,
maar daarom niet minder welkom.
In het bijzonder de hulp van Eric Pelzers, Albert van Oijen (Gemeente Oisterwijk), Jochem
Sloothaak en Marco Renes (Brabants Landschap) is voor ons van grote waarde geweest.

Mensink-Stichting
Oisterwijk

Bureau
Natuurlijk in Vormgeving
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