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Gierzwaluw

Apus Apus

Eind april - begin mei komt de gierzwaluw terug naar
Nederland. De eerste groepen zijn meestal broeders: vogels die
al een broedgelegenheid hebben. Ze hernieuwen de
kennismaking (of vinden een nieuwe partner) en bouwen verder
aan de (oude) nestkom. Vervolgens leggen ze 2-3 eieren die in
ongeveer 3 weken worden uitgebroed. Voordat ze vliegvlug
zijn, worden de jongen 6 weken gevoerd in de nestkast. Dan
verlaten de jonge vogels de nestkast, meestal ’s avonds, stijgen
op naar grote hoogte en brengen daar de nacht door. Vervolgens
vliegen ze zonder oponthoud naar zuidelijk Afrika om daar, ook
vliegend, te overwinteren. Meestal komen ze pas na 2 jaar terug
om hier op zoek te gaan naar broedgelegenheid. Deze vogels
noemt men de zoekers.

Zwaluwtoren
December 2011 waren eindelijk alle vergunningen voor de zwaluwtil rond: ontheffing van het
bestemmingsplan, kapvergunning voor enkele boompjes, toestemming om een sloot te graven en, ook niet
onbelangrijk, toestemming van het waterschap om onze sloot op die van hen aan te sluiten. Ten slotte gaf
ook de commissie welstand zijn zegen aan ons project en kon het Grote Wachten beginnen.
De verleende vergunning moest 6 weken ter inzage liggen en in die tijd konden belanghebbenden bezwaar
aantekenen. Spannend, maar half januari konden we dan toch eindelijk aan de slag.
Toen door een vrachtwagen van houthandel van Dal uit
Esbeek de materialen werden gebracht, begon het besef
door te dringen waar we aan begonnen waren. Zoveel hout,
deels van indrukwekkende dimensies zoals de 4 staanders
van 25 x 25 cm en 6 meter lang. De kraan op de wagen
was werkelijk geen overbodige luxe. Zouden Gerard
(van der Kaa) en Jo (Schilders) hier zonder gedetailleerde
werkbeschrijving werkelijk een zwaluwtil van kunnen
maken? Maar beide mannen zijn meteen aan de
slag gegaan en met behulp van hand- en spandiensten van
vrijwilligers van beide vogelwerkgroepen vordert het werk
gestaag.
De hand- en spandiensten vallen in de categorie ‘kort maar krachtig’. Vaak is het een kwestie van even iets
mee optillen of verplaatsen. Voor activiteiten zoals schilderen is het nog te vroeg, bovendien is de ruimte te
klein en het werk nu nog te specialistisch om hier met meer mensen tegelijk te werken. Maar als er iets
verplaatst moet worden, heb je een paar extra handen hard nodig. Gelukkig hebben we een lijst van mensen
die we dan kunnen bellen en tot nog toe is het steeds gelukt voldoende vrijwilligers te vinden die in zo’n
geval naar de Kievitsblek komen om letterlijk ‘even te helpen’. Petje af voor deze redders in nood.

Jo en, Gerard: van niets naar een compleet huiszwaluwgedeelte
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Het onderstel voor de huiszwaluw is nu bijna klaar. Momenteel worden er aan de binnenkant extra
voorzieningen aangebracht voor vleermuizen, insecten en andere vogels. Ook de staanders zijn op lengte
gemaakt en voorzien van inkepingen e.d. Nu zullen ze door houthandel van Dal weer opgehaald en
vervolgens geïmpregneerd worden.

Na carnaval wordt begonnen aan het bovenste gedeelte van de til waarin broedruimtes voor de gierzwaluw
zullen komen.
Geïnteresseerd in de voortgang van dit project? Kom gerust eens een kijkje nemen aan de Kievitsblekweg.
Om mee te helpen of voor de gezelligheid. Om te weten of we er zijn kun je contact opnemen met Gerard
(06 24198030) of Hannie (06-45035464)

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), Jan Mensinkstichting, Prins Bernard
Cultuurfonds, Gierzwaluwbescherming Nederland en houthandel van Dal.
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Inventarisatie 2011- 2012
Het jaarverslag 2011 laat nog even op zich wachten. In de loop van maart kun U een digitale versie
verwachten met daarin een uitgebreid inventarisatieverslag.
In overleg met SOVON gaan we dit jaar onze inventarisaties uitbreiden naar Moergestel. Meer informatie
hierover hoort U tzt op de inventarisatiebijeenkomst, waarschijnlijk eind april/begin mei.
Jaarverslagen 2009 en 2010 met daarin de inventarisatiegegevens van deze jaren en meer informatie over de
gierzwaluw kunt U downloaden via onderstaande link:
2009: www.mijnbestand.nl/Bestand-ZGQPXHBZ8XF3.pdf
2010: www.mijnbestand.nl/Bestand-GAQIWLCHA77F.pdf

Nestgelegenheid nieuwbouw
De gemeente Oisterwijk zal het komende jaar twee nieuwe basisscholen binnen haar grenzen bouwen:
Één in de wijk De Bunders in Oisterwijk en één in Moergestel. Beide scholen worden gebouwd in wijken
waar nu veel gierzwaluwen onder de dakpannen broeden maar waar mogelijk in de toekomst
broedgelegenheid zal verdwijnen door renovaties van daken.
Wij hebben daarom contact gezocht met de gemeente Oisterwijk en die staat positief tegenover ons voorstel
om in beide gebouwen neststenen voor gierzwaluwen in te bouwen, een duurzame methode om nieuwe
nestgelegenheid te realiseren.

Vrijwilligers gevraagd!
Wij zijn een actieve werkgroep en kunnen altijd extra vrijwilligers gebruiken. Doordat onze activiteiten zo
gevarieerd zijn, zijn er voor iedereen mogelijkheden om mee te doen. Voor ieder talent hebben wij een
uitdaging.
Het perfectioneren van ons cameraproject of liever op de ladder en de handen daadwerkelijk uit de mouwen
steken? Lekker buiten op mooie zomeravonden inventariseren of liever binnen de resultaten uitwerken?
Bewoners informeren over de gierzwaluw of liever informatie verzamelen? Of nog beter: buitenlandse
artikelen vertalen? Eén uurtje per jaar of één uurtje per week?
Bent u geïnteresseerd neem dan contact met ons op via gierzwaluwoisterwijk@gmail.com
of telefonisch met Hannie Nilsen (06-450 35 464) of Gerard van der Kaa (06-241 98 030)

Meer informatie over de gierzwaluw en/of onze werkgroep vindt u op;
www.gierzwaluwbescherming.nl
www.zwaluwen.info
www.vwgmiddenbrabant.nl
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