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Nieuwsbrief Vogelwerkgroep
IVN Oisterwijk

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

Inhoud:
Zwaluwtoren
Overig nieuws

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

Op de foto hier boven staan enkele van de vele
vrijwilligers die ons helpen bij de bouw van de
zwaluwtoren. Die mogen ook wel eens in het zonnetje
gezet worden want zonder alle hulp was deze toren er
nooit zo snel gekomen.
Het gaat echt hard. Komende vrijdag, 18 mei, hopen we
een begin te maken met de montage van de
verschillende onderdelen. Kom gerust een kijkje nemen
aan de Akkerweg in Moergestel.
Wat er de afgelopen weken allemaal gedaan is, leest en
ziet u in deze nieuwsbrief.
Veel leesplezier, Gerard en Hannie

Het bouwproject
Eind maart is een gedeelte van de toren, de spits, op een platte wagen naar Moergestel vervoerd.
Dit was noodzakelijk omdat de toren zonder leien (en kwetsbare huifjes) nog liggend vervoerd kon
worden. Hadden we langer gewacht, hadden we de punt alleen in verticale stand kunnen
vervoeren, een onmogelijkheid vanwege de vele bomen langs het traject.
Dus vertrekken we onder begeleiding voor dag en dauw met de toren naar Moergestel waar hij
met een heftruck van Burgers Verhuur weer keurig rechtop gezet wordt.

Voor ons is het erg fijn dat de toren bij Becx Tuinmachines mogen plaatsen. Veilig en met
elektriciteit voor handen, zodat er in alle rust leien op gelegd kunnen worden.
Ook dit karwei klinkt makkelijker dan het is. Het is passen en meten om leien, huifjes en
invliegopeningen op de juiste plaats te krijgen zonder dat er een balk of daklijst precies achter de
invliegopening zit. Ook moet er lood onder de leien
aangebracht worden en met de vele hoeken is dit
evenmin eenvoudig.
Maar zoals rechts op de foto te zien is, vordert het werk
gestaag. De onderste rij invliegopeningen, net boven
de kraag, is bedoeld voor mussen. Hier zullen ook nog
huifjes aangebracht worden.
De overige openingen zijn gedeeltelijk bedoeld voor de
gierzwaluw, maar ook insecten kunnen hier naar binnen
om een plaatsje te vinden. Tenslotte zullen sommige
invliegopeningen afgesloten worden met gaas. Deze
gaten dienen vooral voor ventilatie.
Tot zover het werk met de torenspits. De komende week
zullen de laatste leien erop gaan. Pas als de toren op
locatie geplaatst is, zullen de kasten aangebracht
worden.
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Het huiszwaluwgedeelte
Ondertussen gaat het werk in de schuur aan de Nemerlaerweg gewoon door. Het is hier inmiddels
een bonte verzameling van nestkasten, huifjes, casconesten, en allerlei onderdelen voor de toren.
Overal liggen en staan onderdelen. In het onderste gedeelte van de toren worden nu voorzieningen aangebracht voor vleermuizen en is er ruimte gemaakt voor insecten.

Huiszwaluwen bouwen hun nest aan de buitenkant, daardoor blijft er binnen ruimte over. Via de
‘deurtjes’ (foto links) komen de vleermuizen in een holle ruimte waar ze tussen de latten aan het
‘plafond’ van het huiszwaluwgedeelte een rustplaats vinden.
Ook hebben we het gedeelte, bedoeld voor huiszwaluwen, wit geschilderd. Voor de huiszwaluw
blijkt wit namelijk aantrekkelijker dan een donkere
kleur. Om ervoor te zorgen dat er voldoende
hechting is voor de nestjes wordt het bouwwerk
nadat het geschilderd is, bestrooid met maaszand
en vervolgens nogmaals geschilderd.
De laatste klus, zeker niet de makkelijkste, is het
plaatsen van dit gedeelte op de aanhanger, zodat
ook dit gedeelte naar Moergestel vervoerd kan
worden.
Eerder zijn de 6 meter lange staanders al op een
platte kar geladen. Deze mochten we wederom lenen van Wim Keuninks die er bovendien met
zijn tractor en voorlader voor zorgde dat het hele karwei gedaan werd zonder dat iemand daags
daarna met rugklachten rondliep.
Windvaan
Natuurlijk willen we graag een windvaan op de toren. Niet alleen omdat het mooi staat maar ook
omdat het daardoor voor roofvogels moeilijker wordt om op de toren te gaan zitten en zo
misschien een huis- of gierzwaluw te pakken.
Piet van Iersel heeft al vele windvanen op zijn naam staan en we zijn dan ook erg blij dat hij deze
vaan in de vorm van een gierzwaluw voor ons wil maken. Misschien kunnen we in de volgende
nieuwsbrief foto’s laten zien.
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Grondwerk
Ook aan de Akkerweg is hard gewerkt, op de eerste plaats door de firma W. Ketelaars
Bestratingen en Groenvoorzieningen die het graafwerk voor zijn rekening heeft genomen.
Omdat we afgelopen winter de waterhoogte in de sloot goed in de gaten hadden gehouden,
wisten we tot welke diepte de grond afgegraven moest worden. Tevens werden de sleuven voor
de fundering gemaakt

De volgende stap was het plaatsen van de bekisting en de bewapening.

En tot slot werd beton gestort en werden de draadeinden voor de poten aangebracht.
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En nu............?
Er is dus werkelijk ontzettend hard gewerkt de laatste weken. Door vrijwilligers van beide
vogelwerkgroepen, maar ook door buren,
buren vrienden, familie en toevallige
e passanten.
Vrijdag 18 mei gaan we de ijzeren houders voor de poten plaatsen. Daarna willen we, met hulp
van de firma van Dal, proberen het onderste deel te monteren.
Zodra de torenspits met leien bedekt is, wordt die met behulp van een hoogwerker op het
onderstel geplaatst. Daarna worden huiszwaluwkommetjes, casconestjes,
casconestjes gierzwaluw- en
mussenkasten aangebracht. Ook het terrein moet in orde worden gemaakt. Zo willen we een sloot
rondom het stuk land graven, struiken aanplanten en een plas-drasgebied
plas drasgebied met leem creëren zodat
de huiszwaluw bouwmateriaal kan
ka vinden.
Verder zijn plannen voor een installatie om lokgeluiden af te kunnen spelen. Voorlopig is er dus
nog genoeg te doen en we hopen dat we ook de komende weken op alle vrijwilligers kunnen
rekenen.
Kom gerust een kijkje nemen aan de Akkerweg. Wilt y weten wanneer wij er zijn of wilt u graag
helpen? Bel met Gerard (06-24198030)
24198030) of Hannie (06-45035464).
(06
U kunt ook mailen naar
gierzwaluwoisterwijk@gmail.com
Dit project wordt gerealiseerd door vrijwilligers van vogelwerkgroep IVN Oisterwijk en vogelwerkgroep Midden-Brabant,
Midden
met
medewerking van de gemeente Oisterwijk en Waterschap De Dommel en met financiële
inanciële steun van Brabants Landschap,
Vogelbescherming Nederland (IJsvogelfonds),
(IJsvogelfon
Nationale Postcode Loterij,, Jan Mensinkstichting, Prins Bernard
Cultuurfonds en Gierzwaluwbescherming Nederland.
Nederland
Hulp in natura ontvingen we van houthandel van Dal,
Dal, Vivara natuurbeschermingsproducten, Becx Tuinmachines
Tuinmachines,
verhuisbedrijf de Bresser, Wim Keuninks
euninks, Ketelaars Bestratingen en groenvoorziening en Burgers Verhuur.
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Overig gierzwaluwnieuws
Bij de Brede School, die de gemeente Oisterwijk in de Kloosterstraat in Moergestel laat bouwen,
zullen duurzame neststenen voor gierzwaluwen ingebouwd worden. Afgelopen week heeft de
gierzwaluwwerkgroep samen met de verantwoordelijken voor de bouw gekeken wat de
mogelijkheden zijn. Indien de gemeente accoord gaat, zullen hier in de toekomst ongeveer
20 broedplaatsen voor gierzwaluwen komen.
Afgelopen weken hebben we vele meldingen gehad over de terugkomst van de gierzwaluw in
Oisterwijk. Dit jaar was, voor zover bij ons bekend, de eerste gierzwaluw al op 26 april terug in zijn
nestkast.
In de kerk arriveerde het eerste koppel de 27e. Nog niet alle gierzwaluwen zijn teruggekeerd.
Meerdere kasten die vorig jaar een broedgeval kenden, staan nu nog leeg. Maar ook is een
koppel bezig met het bouwen van een nest in een tot nu toe onbewoonde kast in het bovenste
galmgat.
Tot slot de inventarisatie. Ondanks de drukke bezigheden met de toren willen we zeker gaan
inventariseren en wel in Moergestel. Er zijn hier nog niet zoveel broedlocaties bekend, hoewel er
dagelijks een grote groep gierzwaluwen te zien is. U hoort hier binnenkort meer over, maar voor
meer informatie of om u aan te melden kunt u schrijven naar gierzwaluwoisterwijk@gmail. com
Of bellen met Hannie (06-45035464) of Gerard (06-24198030)
Ook broedlocaties kunt u hier melden.
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