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Gierzwaluwen
Gierzwaluwen zijn tropische vogels die
de meeste tijd in Congo of Mozambi
que doorbrengen. Dag en nacht vliegen
zij rond grote buiencomplexen op zoek
naar insecten. Eind april wagen zij de
grote oversteek over de Sahara om in
onze streken te broeden. Dit gebeurt
alleen onder dakpannen of in holtes
van gebouwen. Zij zijn hiervoor dus
geheel afhankelijk van mensen gewor
den. De vogels worden vaak ouder dan
tien jaar en broedvogels keren bijna
altijd terug naar hun nestplaats van
het jaar ervoor. Deze plekken zitten
meestal vrij hoog in een gebouw en
hebben een vrije uitval. Zij zijn kam
pioen vliegen, maar bewegen zich na
de landing nogal onbeholpen.
De Gierzwaluw lijkt een riante toe
komst tegemoet te gaan met de steeds
uitbreidende bebouwing. Dit klopt
maar ten dele. Oude gebouwen

worden massaal gerestaureerd of
gesloopt. Hierdoor verdwijnen steeds
meer vogels richting de wat oudere
nieuwbouwwijken. Maar ook die
worden langzamerhand gerenoveerd.
Het alternatief zouden dan de nieuw
ste wijken zijn. Maar helaas worden die
dankzij het nieuwe bouwbesluit
hermetisch afgesloten. De Gierzwaluw
komt in de toekomst waarschijnlijk
steeds meer in de knel.
We kennen de situatie in Noordwijk
redelijk goed. Er is op dit moment nog
een gezonde populatie van zo’n 250
broedparen. Zij zitten vooral in de
wijken die gebouwd zijn tussen 1920
en 1980.
Tijdens hun verblijf in en boven
Noordwijk eten deze vogels in drie
maanden tijd gezamenlijk meer dan
250 miljoen (een kwart miljard !)
insecten. Gierzwaluwen vormen een
onmisbare schakel in de stadsnatuur.

Gierzwaluwprojecten in Noordwijk

Om de populatie Gierzwaluwen in
Noordwijk op de lange termijn veilig te
stellen is de Vereniging voor Natuuren Vogelbescherming Noordwijk 30
jaar geleden gestart met het aanbren
gen van alternatieve nestgelegenheid
en het inventariseren van Gierzwalu
wen. Deze plaatsen worden inderdaad
door de vogels geaccepteerd. Dit proces
gaat vrij langzaam, want zo snel als zij
zijn in de lucht, zo traag zijn zij in het
accepteren van nieuwe nestplaatsen.
Begin jaren tachtig werden een groot
aantal speciale nestdakpannen op
Noordwijkse daken aangebracht. Het
beoogde effect werd niet bereikt mede
door de geringe kennis die toen over
deze vogel aanwezig was. Uiteindelijk
waren twee projecten redelijk succes
vol, in de Bronckhorststraat en in de
Douzastraat. Mede door de geringe
duurzaamheid is met het aanbrengen
van dit type nestgelegenheid gestopt.
Vanaf 1986 zijn op een aantal plaatsen
in Noordwijk zogenaamde neststenen
in muren van nieuwbouwprojecten
ingemetseld. Dit systeem blijkt succes
vol, mits op de juiste wijze geïnstal
leerd.

De nieuwste projecten met neststenen
zijn te vinden in ’Nieuw Patrimonium’
nabij de IJmuiderstraat en in de
Albertus van Velsenstraat.
Wel blijkt het vaak een kwestie van een
lange adem. In 1986 werden vier
neststenen aangebracht in de nieuw
bouw van het Gemeentehuis aan de
Voorstraat. In 1993 bleek de eerste
bezet, in 1998 ook de tweede, in 2003
de derde en in 2008 uiteindelijk ook de
vierde.
Inmiddels broedt zo’n 8% van de
Noordwijkse Gierzwaluwen in de
speciaal aangebrachte nestgelegen
heid.
Veel bewoners zijn trots op hun
Gierzwaluwen. Zo werd een nestplaats
in de Katwijksestraat bijna zeventig
jaar beschermd en gevolgd door de
bewoonster. Aan het Rederijkersplein
ontdekten de bewoners een nestplaats
in een muurspleet. Daarop brachten zij
hier vlakbij speciale nestkastjes aan in
de hoop dat er meer vogels zich zouden
vestigen.

Project: Gemeentehuis Noordwijk Voorstraat 42
Opdrachtgever: Gemeente Noordwijk
4 neststenen geplaatst in 1986
Resultaten: 1 paar in 1993, 2 paar in 1998, 3 paar in 2003,
4 paar in 2008, 3 paar in 2013

Project: Zandvoortsestraat 4a en 5
Opdrachtgever: Noordwijkse Woningstichting
6 neststenen geplaatst in 1998
Resultaten: 1 paar in 2003, 2 paar in 2008,
1 paar in 2013

Project: woonhuis Ruygenhoeck 1
Opdrachtgever: Fam. v.d. Putten / Bouwbedrijf L.G.J. Alkemade
5 neststenen geplaatst in 2002
Resultaten: 1 paar in 2003, 1 paar in 2008, 1 paar in 2013

Project: woonhuis Piet Heinstraat 59
Opdrachtgever: Noordwijkse Woningstichting
5 neststenen geplaatst in 2007
Resultaten: 1 paar in 2013

Project: woonhuis Binnenhof 1
Opdrachtgever: Sedos Vastgoedontwikkeling
6 neststenen geplaatst in 2008
Resultaat: 5 paar in 2013

Project: woon-winkelcomplex Raadhuisstraat
Opdrachtgever: D-winkels BV
4 neststenen geplaatst in 2007-2009
Resultaat: 2 paar in 2013

Kolonie duurzaam behouden
Door afbraak en restauratie van
gebouwen verdwijnen regelmatig
broedplaatsen van Gierzwaluwen.
Soms lukt het een bestaande kolonie
na restauratie te behouden. Het meest
recente voorbeeld hiervan vormt de
grote kolonie in het parochiecentrum
van de RK Jeroenskerk aan de van
Limburg Stirumstraat. Hier broedden
in 2013 dertien paartjes in de ruimte
achter weggeroeste ventilatieroosters.
Doordat de restanten van de roosters
het muurwerk aantastten moesten zij
worden vervangen. In overleg met de
Vereniging voor Natuur- en Vogelbe
scherming Noordwijk is ervoor gekozen
om nieuwe roosters mét een invlieggat
voor de Gierzwaluwen te maken. Na
hun terugkomst in mei 2014 accepteer
den de Gierzwaluwen hun nieuwe
nestingangen direct.

Dansmuggen teisteren idyllische villawijk
Van onze verslaggeefster - 10/07/01, 00:00
BERGEN OP ZOOM - Dans- of pluimmuggen heten ze vrolijk. En het moet
gezegd: de dansmug is een aardig beestje dat niet steekt. Maar zijn ze met
vele, dan vormen deze muggen evengoed een ware plaag. Ze teisteren de
10000 bewoners van De Bergse Plaat, een riante woonwijk aan het water bij
Bergen op Zoom (..................)
P. Bogers, hoofd van het bureau openbare ruimte van de gemeente Bergen op
Zoom, benadrukt dat de gemeente van alles probeert. Er loopt al het ‘gierzwa
luwproject’: goedkope, gesubsidieerde kastjes die bij de gemeente kunnen
worden gekocht en aan de gevel worden gehangen. In de hoop dat de gierzwa
luw, fervent muggeneter, zich daarin vestigt. Helaas kraken huismussen veel
van de kastjes. Zij nemen er hun intrek in, maar lusten niet graag muggen
(..................) Coertjens hoorde tot zijn ontzetting dat een van de bewoners wilde
uitzoeken of er een vliegtuig met bestrijdingsmiddelen over zijn wijk kan
komen vliegen. ,,Je moet de bron aanpakken maar dat is ontzettend moeilijk.
Want uiteindelijk komt deze muggenplaag door een verstoord biologisch
evenwicht.’’ Streng: ,,De natuur laat zich niet dwingen -ook niet als je heel veel
geld hebt.’’

Toekomst

vaak al in een te ver gevorderd stadium
om dan nog het inmetselen van
neststenen in het bouwproces mee te
kunnen nemen.
Het is aan te bevelen om standaard in
ieder nieuwbouwproject duurzame
nestgelegenheid aan te brengen voor
Gierzwaluwen. Deskundigen van de
Vereniging voor Natuur- en Vogel
bescherming Noordwijk zijn gaarne
bereid hierbij te adviseren. Hierdoor
kunnen we in Noordwijk ook in de
toekomst verzekerd zijn van een
stabiele populatie Gierzwaluwen.
Laat de situatie niet zover komen als
in de gemeente Bergen op Zoom. Hier
werd ad hoc een Gierzwaluwproject
opgezet nadat de stad geteisterd werd
door wolken muggen. Op deze manier
is het gedoemd te mislukken.

Gierzwaluwen accepteren speciaal voor
hen aangebrachte nestgelegenheid.
De Vereniging voor Natuur- en Vogel
bescherming Noordwijk heeft hier
inmiddels jarenlang ervaring mee.
Tot nu toe werden de projecten wille
keurig gestart. Daar waar ruim van te
voren kennis was over toekomstige
nieuwbouwplannen werd geprobeerd
om nestgelegenheid in het plan op te
nemen. In de praktijk is deze manier
erg bewerkelijk. Helaas is een project

Dankwoord
Zonder de hulp van velen waren de huidige Gierzwaluwprojecten nooit tot stand
gekomen.
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