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Beste gierzwaluwliefhebbers 

Na de tjiftjaf, zwartkop, boerenzwaluw en vele andere zomergas-
ten beginnen nu ook de gierzwaluwen terug te komen. Op 11 april 
werden er twee gemeld, de dag erop waren het er 5.  Sinds 15 april 
worden er iedere dag enkele tientallen vogels gemeld en 1 mei ar-
riveerde de eerste gierzwaluw in kast 8 in de Joanneskerk waar we 
de afgelopen winter hard gewerkt hebben om de huisvesting voor 
de gierzwaluwen verder te verbeteren. Wat er precies veranderd 
is, kunt u in deze nieuwsbrief zien. 

Niet alleen goed nieuws: enkele weken terug werd ons account 
gehackt waarna u werd lastig gevallen met een vraag om geld. Als 
gevolg hiervan is onder andere ons mailadres veranderd. Hierover 
en ook over andere gierzwaluwzaken leest u meer in deze nieuws-
brief. 

Een mooi gierzwaluwseizoen! Gerard en Hannie 
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    Nieuwsbrief   

    Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk                        

 

Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk 

een samenwerkingsverband tussen vogelwerk-
groep IVN Oisterwijk en vogelwerkgroep  
Midden-Brabant.     

  



Cameraproject 2015 
 
Vanaf begin maart zijn alle camera’s weer online 
en konden we zien hoe een groepje spreeuwen 
ook dit jaar de nestkommetjes van de gierzwalu-
wen probeerde te slopen en uit de kast te verwij-
deren. Een reden voor ons om de meeste kasten 
af te sluiten. Enkel kast 1 en 3 waar een koppel 
spreeuwen verbleef, hebben we open gelaten en 
inmiddels heeft dit paartje spreeuwen 5 jongen. 
 

 
 
Sinds kort zijn alle kasten weer open en vandaag, 4 
mei, zijn er 9 gierzwaluwen gearriveerd. Waaronder 
2 koppeltjes. 
Met een groepje vrijwilligers worden ook dit jaar de 
kasten in de gaten gehouden om op die manier zo-
veel mogelijk informatie te verzamelen. 
 

 
De gierzwaluwkasten in het bovenste galmgat waren verticaal gekoppeld. Omdat we het afgelopen sei-
zoen zagen dat de vogels reageerden op hun bovenburen, heeft Gerard deze kasten vervangen door 8 
losse kasten die tevens wat groter zijn.  Doordat deze kasten uitsteken in de ruimte is er meer ventilatie 
rondom de kasten waardoor de temperatuur ín de kasten op warme dagen minder stijgt. Ook hebben 
we nu een overzichtelijker camerabeeld. De oude nestkommetjes  zijn in de nieuwe kasten geplaatst. 

 
 
 
 
 
 
              



Nieuwe nestruimte 
 
De afgelopen maanden zijn weer een aantal nieuwe broedruimtes gerealiseerd. Zo zijn er op verzoek 
een aantal gierzwaluwkasten geplaatst bij particulieren in Oisterwijk en omgeving waarbij we dankzij 
het timmermanstalent van Gerard ook maatwerk kunnen leveren. 
Zo werden in Udenhout twee nokkasten opgehangen die ieder plaats bieden aan 10 koppels. De loze 
ruimte is toegankelijk gemaakt voor vleermuizen en insecten.  

 
Een ander project betreft de oude huishoudschool aan het Kerkplein in Oisterwijk. Dit pand is  door de 
gemeente Oisterwijk verkocht aan Freya Groep  die hier een kleinschalige woonvoorziening wil realise-
ren (http://www.freyagroep.nl/project/transformatie-huishoudschool-oisterwijk-in-pg/ ). 
Omdat hier al sinds 2004 een aantal kasten hangen waarvan minstens één kast sinds 2012/2013 bezet 
is, hebben wij contact opgenomen met Freya Groep die gelukkig niet alleen oog heeft voor de belangen 
van de toekomstige bewoners maar ook hun volle medewerking gaf om de bestaande broedplaatsen te 
bewaren.  
In overleg met ons zijn de gierzwaluwkasten aan 
de straatzijde verwijderd. Bij deze kasten die ver-
stopt liggen achter grote, hoge bomen  is nog 
nooit gierzwaluwactiviteit gezien, ook broedden 
er geen andere vogels. Tegelijkertijd hebben alle 
kasten een nieuwe verflaag gekregen en zijn er 
extra kasten geplaatst aan de achterzijde van het 
gebouw.  
De bedoeling was om in de bewoonde kast een 
camera te plaatsen zodat men in de toekomst  
ook binnenshuis de gierzwaluwen kan volgen 
maar door de start van het broedseizoen is dat 
niet meer gelukt. 
 
Graag willen wij onze dank uitspreken aan Freya Groep  en de aannemersbedrijf Haafkes vanwege de 
fantastische medewerking. 
 
In de Joanneskerk tenslotte werden acht gierzwaluwkasten aangebracht in een derde galmgat waar-
door het aantal broedruimtes hier op 24 komt. 
 



Zwaluwtoren  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook bij de zwaluwtoren werd er weer hard gewerkt om alles piekfijn in orde te maken in afwachting van 

de komst van de zwaluwen. Helaas is er tot nu toe nog geen sprake geweest van een broedgeval maar 

de belangrijkste voorwaarde om het de huiszwaluw naar de zin te maken, bouwmateriaal voor zijn nest-

je, is volop aanwezig. 

Met hulp van vrijwilligers van beide vogelwerkgroepen en de werkgroep Landschapsbeheer is de sloot 

uitgebaggerd, werd er geschoffeld tussen de struiken en werd het stukje land onkruidvrij gemaakt waar-

door de huiszwaluw weer vrije toegang heeft tot leem en klei om zijn nest te bouwen. 

En nu maar hopen dat huiszwaluwen of gierzwaluwen het goede voorbeeld van mees, mus en vink vol-

gen en onze toren gaan ontdekken. 

http://members.ziggo.nl/
jaaplangen-
bach/1eAankomst.html#eil
eg 



Ongewenste indringers 

Helaas kregen we begin dit jaar te maken met ongewenste indringers. En dan denken we niet aan de 

spreeuwen die onze gierzwaluwkasten  in bezit namen maar aan degenen die ons gierzwaluwaccount 

hebben gehackt. 

Eind maart kregen we plotseling vele telefoontjes en mailtjes omdat men een vreemde mail van Gerard 

en mij ontvangen had met het verzoek om geld te sturen. Deze mail was niet van ons zoals jullie al be-

grepen hadden, ons account was via IP-adressen in Duitsland en Nigeria gehackt. 

Erg vervelend, we zijn ons complete adressenbestand kwijt en alle meldingen, foto’s, toegestuurde in-

formatie en alle andere mails.  

Inmiddels is het wachtwoord aangepast maar inkomende mails blijven nog steeds voor ons verborgen. 

We zijn daarom genoodzaakt een nieuw mailaccount aan te maken. Ons nieuwe mailadres is:  

wgierzwaluwoisterwijk@gmail.com   

Wij willen iedereen vragen om vanaf nu dit e-mailadres te gebruiken voor vragen, meldingen en andere 

correspondentie.  Stuur deze nieuwsbrief ook gerust door naar andere gierzwaluwliefhebbers en vogel-

werkgroepen aangezien ons adressenbestand niet meer compleet is. 

Mocht iemand hier ervaring mee hebben en weten hoe we alle ingezonden post en het adressenbe-

stand weer boven water kunnen krijgen, zijn we erg blij met hulp. 

Tot slot 

Er wordt wel beweerd dat de gierzwaluw, net als een aantal andere 
trekvogels, steeds vroeger in het jaar in het land aankomt. Opwar-
ming van het klimaat zou een oorzaak kunnen zijn. De vervroeging 
van Koninginnedagvogel op 30 april naar Koningsdagvogel op 27 april 
zou er mooi bij passen. Maar is dit ook werkelijk het geval? 
Een interessant artikel hierover kunt u vinden via onderstaande link: 
http://members.ziggo.nl/jaaplangenbach/1eAankomst.html#eileg 
 
Maar vroeger of niet, de komende weken zullen de gierzwaluwen in 
ieder geval weer steeds vaker te zien zijn. Geniet ervan en laat het 
ons weten als u vragen hebt of broedplaatsen wilt melden. Via 
wgierzwaluwoisterwijk@gmail.com 
 
Helaas kunnen we u nog niet mee laten genieten van de camerabeel-
den. Zo gauw dit wel mogelijk is, laten we het weten. 
 

 

 


