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Hoewel de zomer en voor sommigen de zomer-

vakantie nog moeten beginnen loopt het gier-

zwaluwseizoen is al weer naar zijn einde. Twee 

weken terug vlogen er in Oisterwijk nog grote 

groepen gierzwaluwen luid gierend door de straten, 

na een week met veel regen waren de meeste, de 

zoekers??, verdwenen. Nu zie je hier en daar 

enkele vogels foerageren om dan, na enige tijd, 

plotsklaps onder de pannen te verdwijnen. 

Afgelopen week was het dan ook moeilijk om te 

inventariseren maar dankzij het doorzettings-

vermogen en het enthousiasme van een grote groep 

vrijwilligers hebben we nog iedere dag nieuwe 

broedplaatsen gevonden. Totaal hebben we dit 

seizoen al meer dan 150 broedplaatsen op de kaart 

gezet, een resultaat waar we trots op kunnen zijn. Een uitgebreid 

inventarisatieverslag volgt later. 

 

Ook in de Joanneskerk zijn al gierzwaluwen uitgevlogen. Een overzicht: 

 

Kast 2  Dit was een nest van drie maar nadat één jong enkele dagen terug was  

            uitgevlogen hebben we een gevonden jonge gierzwaluw in deze kast  

            bijgezet. Inmiddels zijn drie jongen uitgevlogen en wordt onze  

            vondeling door zijn pleegouders plichtsgetrouw verzorgd.            

Kast 3  In deze kast zit een nieuw koppel, dat het nestje voor volgend jaar al ver  

            klaar heeft. 

Kast 4  Ook in deze kast is één jonkie bijgezet in een nest van 2, en zijn er in  

            totaal 3 jongen uitgevlogen. 

Kast 5  Hier zitten 2 jongen die op het punt van uitvliegen staan. 

Kast 6  Hier zitten 2 jongen van 3-4 weken oud. Het duurt dus nog minstens  

            twee weken voor ze uitvliegen. 

Kast 7  Drie jongen uitgevlogen. 

Kast 8  Eén jong uitgevlogen. 

Kast 12 Twee jongen, nog niet uitgevlogen. 

 

Naast het lokaliseren en beschermen van natuurlijke broedruimtes houden we 

ons ook bezig met nieuwe nestgelegenheid voor de gierzwaluw. In de vorige brief 

heeft U al kunnen lezen over nieuwe nestruimtes in het Ketelhuis, het 

kantoorgebouw van woonstichting De Leystromen en de Brede School in de 

Schoolstraat. Hierbij ging het steeds om renovatie. 



Daarnaast heeft Gerard van der Kaa een toren ontworpen 

waarin broedmogelijkheden zijn voor huiszwaluw, 

gierzwaluw, huismus, vleermuis en insecten. Een echt 

biodiversiteitsproject. Momenteel zijn we bezig met 

zaken zoals bouwvergunningen en subsidieaanvragen maar 

het ziet er naar uit dat de toren nog deze winter 

gerealiseerd gaat worden. 

Wij zijn op zoek naar iemand die ons kan helpen met het 

doorrekenen van de constructie. Kent u iemand die tegen 

een bescheiden vergoeding ons hiermee zou kunnen helpen, 

laat het ons dan weten zodat de toren straks niet zo uit 

het lood staat als het voorbeeld op de foto. 

 

Een ander gierzwaluwproject waar we U graag over willen vertellen is de molen in 

Standdaarbuiten.  

Met de vrijwilligers die ons ieder jaar weer helpen met inventariseren hebben we 

daar onze jaarlijkse picknick gehad. Uiteraard was het eten heerlijk maar ook 

zonder dat is het een leuke locatie om eens een kijkje te nemen als U in de buurt 

bent. De mooi gerestaureerde molen is ingericht als gierzwaluwmuseum met een 

aantal broedruimtes. Met behulp van camera’s kun je de broedende gierzwaluwen 

van nabij bekijken en ook buiten vliegen ze af en aan. Dankzij de gastvrijheid van 

Miriam en Antoon konden we picknicken in hun tuin, met uitzicht op nog meer 

kasten en gierzwaluwdakpannen. En nog meer af en aan vliegende, gierende vogels. 

 

 

De foto’s van de Standdaarbuiten (ook het jonkie op pagina 3) zijn van Kees 

Goverde, de prachtige foto van de gierzwaluw op de eerste pagina is van Adri de 

Groot (vogeldagboek.nl ). 

De foto in de vorige nieuwsbrief van de gierzwaluw onder de pannen is van Henk 

Post. 

 



Ook in onze vorige nieuwsbrief schreven we over gierzwaluwen en slecht weer. 

Hier zijn wat reacties op gekomen: 

Een gierzwaluwfan schreef: dat de zoekers wegtrekken heeft ook te maken met 

beschutting. Ze kunnen niet de luwte van een nest op zoeken, en daardoor kost slecht weer veel 
energie. Geen eten en geen beschutting, logisch dat ze de Swiftexpress naar parijs nemen. 

Een ander schreef daarentegen: ‘bij een periode van slecht weer zie je dat gierzwaluwen 
zelfs naar Frankrijk vliegen. Dit zijn waarschijnlijk zoekers’: dit is een mythe. Ik heb het nog 
niet kunnen zien, en het is ook niet aangetoond dat de Nederlandse vogels dit massaal zouden 
doen. 
‘De vogels met een nest houden zich in periodes met slecht weer vooral binnen.’ Dit is onjuist. 
Broedende vogels gaan elke dag naar buiten, ook als het constant regent. Ook bij slecht weer zit 
er maar een vogel in het nest te broeden. Ze vliegen wel degelijk buiten, maar niet zo opvallend 
als bij mooi weer. Ze zijn dan gewoon minder zichtbaar. 

Dus het is duidelijk dat ook op dit gebied nog veel te onderzoeken is. Wij hebben 

in ieder geval in Oisterwijk gemerkt dat na een week met slecht weer veel vogels 

vertrokken waren, en niet meer teruggekeerd zijn. 

En op onze camerabeelden zien we dat de gierzwaluwen in de Joanneskerk bij 

slecht weer later naar buiten gaan en eerder naar binnen komen. 

 

Tot slot nog een tip en een happy end om iedere bezitter van gierzwaluwkasten 

een hart onder de riem te steken. 

 

De aanhouder wint 

Een gelukkig man uit Oisterwijk meldde zich onlangs bij ons: hij had een 

koppeltje gierzwaluwen in een kast met een jong. Niet gek dat hij er blij mee was: 

7 jaar lang was hij in de weer geweest met lokgeluiden. De gierzwaluwen kwamen 

nieuwsgierig kijken, hingen onder, boven en naast de kasten maar snapten niet 

dat ze ook binnen een kijkje konden nemen. Tot vorig jaar een broedend 

spreeuwenpaartje de weg wees. Op 4 juli 2010 kwam er voor het eerst een 

gierzwaluwkoppel in de kast en bleef er vervolgens 3 weken iedere nacht 

overnachten. Dit jaar kwamen ze op 8 mei terug en na het nodige geknuffel en 

gepoets werd op 20 mei een ei gelegd. De weken daarop werden alles bij elkaar 

maar liefst 5 eieren gelegd maar even zo vaak werden de eieren daarna buiten 

het nest aangetroffen. Het laatste ei kon (dankzij een camerawaarneming) 

vrijwel meteen teruggelegd worden en op 1 juli kroop een jonkie uit dit ei. 

 

Tip: kijk de komende week eens een keertje extra 

naar bekende gierzwaluwkasten. Grote kans dat je 

een jonge gierzwaluw ziet. Jonge vogels zitten de 

dagen voor ze uitvliegen namelijk vaak in de 

kastopening zoals dit jonkie in Standdaarbuiten. 

 

Voor tips, vragen, meldingen of leuke waarnemingen: 

gierzwaluwoisterwijk@gmail.com 


