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Het is 14 juni en de eerste gierzwaluwen zijn uit het ei gekomen. Het broed-

seizoen begon laat dit jaar. Hoewel het in Nederland al vroeg mooi warm weer 

was zijn veel gierzwaluwen 1 à 2 weken later gearriveerd dan in 2010. Mogelijk 

vanwege het slechte weer in Zuid-Europa? 

In de Joanneskerk zijn 8 broedruimtes bezet. In het onderste galmgat wordt er 

nu gebroed in 7 van de 8 kasten (2010: 5 kasten), in het bovenste galmgat is de 

kast waar we vorig jaar 2 dode jonkies vonden dit jaar weer bezet. 

Helaas hebben we dit jaar geen beelden of exacte gegevens omdat de computer 

gecrasht is. Maar voor een kijkje bij een broedende gierzwaluw kunt U terecht 

op de site van vogelwerkgroep Midden-Brabant. Van daaruit kan ook doorgelinkt 

worden naar filmpjes waar men kan zien hoe de jongen gevoerd worden.  

(Bijv. www.ustream.tv/recorded/15191044). 

 

Inmiddels zijn ook de niet-broedende gierzwaluwen gearriveerd, de zogenaamde 

zoekers. Als U kasten heeft hangen loont het de moeite om regelmatig 

lokgeluiden voor de gierzwaluw af te spelen. Op die manier weten de vogels dat 

er mogelijk een broedruimte is. Wij adviseren om deze geluiden bij mooi weer in 

de ochtend- en avonduren af te spelen (7.00 – 9.00 en 20.00 – 21.30). Maar ook 

overdag kan men, als men gierzwaluwen ziet, het geluid af en toe laten horen. De 

ervaring leert dat er dan regelmatig groepjes langs komen op zoek naar een 

plaats om hun nestje te bouwen. 

 

Niet alleen de gierzwaluwen zoeken broedruimtes, ook wij proberen zoveel 

mogelijk broedruimtes te vinden. Door deze in kaart te brengen kunnen we 

hopelijk voorkomen dat er per ongeluk nestruimte verdwijnt bij sloop/renovatie.  

Vanaf week 25, waarschijnlijk op dinsdag 21 juni, gaan we weer groepsgewijs op 

pad. Een mooi begin van de zomer. Degenen die zich opgegeven hebben krijgen 

nog bericht over tijd en locatie. Wilt U ons helpen met inventariseren neem dan 

contact met ons op. 

 

Door eerdere inventarisaties was bekend dat er in het oude klooster in de 

Schoolstraat mogelijk 3 koppeltjes gierzwaluwen jaarlijks broedden. Helaas is 

het ons niet gelukt om deze broedplaatsen tijdens de renovatie te behouden 

maar dankzij de gemeente en de aannemer zullen deze broedplaatsen terug 

komen met invliegopeningen op exact dezelfde plaats. Bovendien worden er nog 

12 extra broedruimtes op de oostkant gerealiseerd.  

 

 



Momenteel is het druk met gierzwaluwen rond de school en broedt er één koppel 

onder de dakpannen dus we hebben 

goede hoop dat er in de toekomst weer 

meerdere paartjes een plaatsje zullen 

vinden. 

 

Bij het Ketelhuis hebben we een 

geluidsinstallatie aangebracht zodat 

we ’s ochtends en ’s avonds lokgeluiden 

af kunnen spelen. Of dit al meteen 

succes zal hebben zullen we pas in het 

najaar weten maar een inventarisatie 

eind april liet zien dat andere vogels de kasten al ontdekt hebben. In alle kasten 

in de noordgevel bevond zich nestmateriaal zoals takjes, mos en paardenhaar. 

 

Tot slot een vraag die we via de e-mail ontvingen: 

Ik zie iedere dag ongeveer dezelfde vogels in mijn tuin. Maar gierzwaluwen zie ik 

soms een hele dag niet, terwijl ze andere dagen bijna steeds rondvliegen. Hoe 

komt dat? 

Gierzwaluwen zijn insecteneters en moeten iedere dag duizenden insecten 

vangen. Door hun vliegend bestaan kunnen ze niet op de grond of tussen de 

bladeren zoeken. Voor een gierzwaluw is het dus aantrekkelijk om rond te vliegen 

waar zich op dat moment de meeste insecten bevinden bijvoorbeeld boven een 

ven of voor een onweersfront.  

Omdat het zulke snelle en goede vliegers zijn is het geen probleem om langere 

voedselvluchten te maken. Bij een periode van slecht weer hier zie je dat 

gierzwaluwen zelfs naar Frankrijk vliegen. Dit zijn waarschijnlijk zoekers, de 

gierzwaluwen die nog geen nestruimte hebben. De vogels met een nest houden 

zich in periodes met slecht weer vooral binnen. Broedende vogels zijn ook 

zwaarder dan hun niet-broedende soortgenoten zodat het geen probleem is om 

enkele dagen zonder voedsel te zijn.  

 

Zoals U misschien gemerkt hebt waren we in de eerste nieuwsbrief vergeten te 

vermelden van wie de foto’s waren. De foto van de spreeuw was gemaakt door 

Jan Wolfs, de foto van de dode gierzwaluw was van Hannie Nilsen. De maker van 

de prachtige foto hierboven is ons niet bekend 

 

Heeft U ook een leuke foto of een vraag: laat het ons weten. Evenals uw 

waarnemingen (ook van de huiszwaluw) via gierzwaluwoisterwijk@gmail.com  

En mocht U toevallig een computer hebben die U kwijt wilt: wij zijn er misschien 

blij mee. Neem dan even contact op met Gerard van der Kaa (06-24198030) 

 

Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk 


