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Nieuwsbrief Vogelwerkgroep
IVN Oisterwijk

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

Inhoud:
Zwaluwtoren
Ketelhuis
Sonnevanckschool
Joanneskerk
Inventarisatie
Websites

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

De zwaluwtoren staat op zijn locatie aan de Akkerweg!
Een aantal van u was bij de plaatsing of heeft inmiddels al
een bezoekje gebracht aan de toren maar voor alle
anderen begint deze nieuwsbrief met een verslag van de
werkzaamheden in de afgelopen weken.
Verder vindt u nieuws over eerdere gierzwaluwprojecten
en over de inventarisatie, dit jaar in Moergestel.
En voor wie meer wil weten, besluiten we met een aantal
leuke en informatieve sites. Speciaal voor de
regenachtige dagen.
Veel leesplezier, Gerard en Hannie

Zwaluwtoren
Het project nadert zijn afronding. In de vorige nieuwsbrief
vertelden we over het grondwerk, inmiddels is de toren
geplaatst.
Op 18 mei werd het onderste gedeelte van de toren in
elkaar gezet. De weergoden waren ons deze dag gunstig
gezind, de vrijwilligers waren al vroeg present en opnieuw
kregen we hulp van houthandel van Dal uit Esbeek.
Het plaatsen van de staanders was vooral een secuur
stukje werk. De poten waren ’s ochtends vroeg al vastgeschroefd in de fundering, nu moesten de staanders
er waterpas opgezet worden.
Daarna volgde het spannendste onderdeel:
het huiszwaluwgedeelte. Een afwijking van enkele
millimeters aan de basis zou immers een verschil van
centimeters aan de top betekenen. Maar alle berekeningen
bleken perfect uitgevoerd en in korte tijd was deze klus
geklaard. Waarna we de rest van de middag nog nodig
hadden om de verschillende onderdelen met schroeven
en bouten van indrukwekkend formaat aan elkaar te
bevestigen.

De week erna werd hard gewerkt om de punt af te werken.
Het was nog een heel gepuzzel om de leien er goed op te
krijgen: hoe dichter bij de top, hoe moeilijker. Niet alleen
moesten de leien er netjes en symmetrisch op liggen, ook
de huifjes met invliegopening moesten op de juiste plaats
komen waarbij we o.a.rekening moesten houden met de
daklatten.

Iedere keer opnieuw zijn we blij met alle vrijwilligers en hun
verschillende vaardigheden. En hun uithoudingsvermogen
en bereidheid steeds weer te komen helpen.
Inmiddels zijn er ruim 1200 uren werk verzet, en niet altijd
onder de meest makkelijke omstandigheden. We hebben
eerder staan werken bij 10 graden onder nul,maar toen de
laatste leien gelegd werden was het +30 graden. Petje af
voor de mannen die zelfs onder deze omstandigheden van
geen ophouden wisten.
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En dan wordt op 25 mei de top geplaatst. Deze keer zijn we niet benauwd dat de maten niet
kloppen, onze bezorgdheid geldt nu het gewicht van de spits. Aan één schroefoog wordt de hele
punt opgetild, ruim 1200 kilo.
Maar onder grote belangstelling wordt de hele punt binnen een half uur keurig op zijn plaats gezet
en kunnen we beginnen aan de afwerking: ook nu weer vooral veel bouten en moeren.

De kasten voor de gierzwaluw en huismus worden in de toren gemonteerd, voorzien van fijnmazig
gaas aan de bovenkant en plexiglas als achterwand. De deurtjes voor de vleermuizenverblijven
worden opgehangen en aan de buitenkant worden kant-en-klaarnestjes en cascoringen voor
huiszwaluwen bevestigd. Tevens wordt een zonnepaneel en een geluidsinstallatie geïnstalleerd
zodat we gebruik kunnen maken van lokgeluiden. Hoewel we in eerste instantie huiszwaluwgeluiden laten horen, blijken vooral de gierzwaluwen geïnteresseerd. Gelukkig laat af en toe ook
een enkele huiszwaluw zich zien.
Het laatste karwei is de aanleg van een ‘leemkuil’, waar de huiszwaluwen uit de naburige wijk
terecht kunnen voor hun bouwmateriaal.
Windvaan
Ook de windvaan is inmiddels klaar. Hij is nog mooier geworden dan we
gehoopt hadden, een kunststukje van Piet van Iersel.
Nadat Piet de gierzwaluw met bijbehorend onderstel en draaimechanisme
klaar had, is hij door Straalbedrijf Boxtel geheel gratis gegalvaniseerd en
van een dubbele laag zwarte poedercoating voorzien waardoor hij er nu
prachtig uit ziet. Bovendien kan hij nu wel tegen een stootje, niet
onbelangrijk omdat het op die hoogte niet zo makkelijk is de vaan af en
toe van een nieuw laagje lak te voorzien.
Binnenkort zal de vaan op de toren gemonteerd worden.
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En nu............?
Momenteel ligt het werk aan de toren stil om iedere verstoring uit te sluiten. Er vliegen
gierzwaluwen en huiszwaluwen in dit gebied, en wij hopen natuurlijk dat ze de toren als
broedplaats gaan ontdekken. Of dat de huiszwaluwen in de naburige wijk hier hun bouwmateriaal komen halen.
In september zal de toren verder afgewerkt worden, gaan we de windvaan en een
informatiepaneel plaatsen en zal het terrein zijn definitieve inrichting krijgen. Eind september
volgt dan de officiële overdracht van de toren aan de Gemeente Oisterwijk.
Voor ons zit het werk er dan op. Wel zullen we de komende jaren de ontwikkelingen rond de toren
blijven volgen en eventuele broedgevallen inventariseren.
Neem gerust eens een kijkje aan de Akkerweg. Ziet u iets bijzonders, laat het ons weten:
Gerard (06-24198030) of Hannie (06-45035464). U kunt ook mailen naar
gierzwaluwoisterwijk@gmail.com

Dit project wordt gerealiseerd door vrijwilligers van vogelwerkgroep IVN Oisterwijk en vogelwerkgroep Midden-Brabant,
met medewerking van de Gemeente Oisterwijk en Waterschap De Dommel en met financiële steun van Brabants
Landschap, Vogelbescherming Nederland (IJsvogelfonds), Nationale Postcode Loterij, Mensinkstichting, Prins Bernard
Cultuurfonds en Gierzwaluwbescherming Nederland.
Hulp in natura ontvingen we van Stichting Beheer Kleine Landschapselementen, Gert Kwekkeboom (The Cloud
Collective), houthandel van Dal, Vivara Natuurbeschermingsproducten, Becx Tuinmachines, verhuisbedrijf de Bresser,
Straalbedrijf Boxtel, Wim Keuninks, W. Ketelaars Bestratingen en Groenvoorziening en Burgers Verhuur.
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Ketelhuis
In de toren van het ketelhuis van de leerfabriek in Oisterwijk (KVL) heeft de werkgroep in 2010
31 broedruimtes gerealiseerd.
Het is bekend dat het vele jaren kan duren voor nieuwe broedruimtes door gierzwaluwen
gevonden worden, vaak nadat er eerst spreeuwen of mussen gebroed hebben.
Wij zijn dan ook blij dat de kasten wel ontdekt zijn door spreeuwen: bij kastcontrole vonden we
in iedere kast nestmateriaal dat daar door spreeuwen heengebracht was.
Momenteel worden er 2x daags gierzwaluwgeluiden afgespeeld vanuit een van de kasten om
gierzwaluwen attent te maken op de broedgelegenheid.

Sonnevanckschool
Bij de Sonnevanckschool zijn in 2004 een aantal
gierzwaluwkasten opgehangen.De afgelopen jaren
werden hier spreeuwen, mussen en vleermuizen
gesignaleerd.
Dit jaar is minstens één kast bezet door een koppeltje
gierzwaluwen.
Deze foto is in de winter genomen met laagstaande zon,
’s zomers hangen de kasten in de schaduw.
Joanneskerk
De broedgelegenheid bij de Joanneskerk is al langer in gebruik, en ieder jaar breidt deze kolonie zich uit.
Dit jaar zijn in maar liefst 11 kasten gierzwaluwen gezien waarvan in ieder geval 9 koppels broedend of met
jongen.
1
2
3
4
5
6
7
8

leeg, eerder spreeuwen
3 jongen, ong. 1 week oud
min. 2 jongen, 1 week oud
broedend, minimaal 1 ei
3 jongen, 12-14 dgn oud
2 jongen, 10-12 dgn oud
3 jongen, 14 dgn oud
2 jongen, net uit ei + 1 ei

9
10
11
12
13
14
15
16

gierzwaluw in kast
broedend
leeg
3 jongen, ong. 1 week oud
gierzwaluw op nest, (eerder gelegde) eieren weg
leeg
leeg
leeg

Deze waarnemingen zijn van 20 juni. Op die dag zagen we om 21.45 voor de eerste keer een gierzwaluw
in kast 9. Deze liet flink van zich horen terwijl buiten al even luidruchtig gereageerd werd met roepen en
aanhaken.
In kast 13 werden dit jaar voor de eerste keer eieren gezien. Op 14 juni lagen ze buiten het nestkommetje,
eigenlijk nog niet meer dan een randje, op 20 juni waren beide eieren verdwenen.
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Inventarisatie Moergestel
Inmiddels hebben we onze eerste inventarisatieronde achter de rug. Met een klein groepje
ontdekten we maar liefst 16 nieuwe locaties. Een heerlijke avond waarop iedereen de
gierzwaluwen prachtig kon zien bij het in- en uitvliegen. Te meer omdat de invliegopeningen
slechts op 5 meter hoogte zaten.
Wilt u ook een keer mee, in Moergestel of Oisterwijk? Mail naar gierzwaluwoisterwijk@gmail. com
Of bel Hannie (06-45035464) of Gerard (06-24198030).
Ook voor vragen en het melden van broedlocaties kunt u hier terecht.

Foto: René van Rossum

Digitale snelweg
Ook op regenachtige dagen kunt u genieten van de gierzwaluw bijvoorbeeld via:
www.beleefdelente.nl/vogel/gierzwaluw
Veel informatie, foto’s en filmpjes kunt u o.a. vinden op:
http://www.gierzwaluwkoloniekortehoefstraat
http://members.ziggo.nl/jaaplangenbach/Gierzwaluwwoudsend.html
En tot slot een mooi filmpje van Jos Hoekstra dat laat zien hoe twee gierzwaluwen terug komen in
hun nestkast met snavels vol hooi om het nestkommetje daarmee verder af kunnen bouwen.
http://www.youtube.com/watch?v=wz-_lPAVakQ&feature=relmfu
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