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Gierzwaluwbescherming in

IJmuiden

Piet Kok

Door sponsoring van de fa. Big Boss te IJmuiden, die bouwpakketjes

leverde, waren wij in staat het aantal nestkasten flink uit te breiden.

Elk jaar kwam er een broedgeval bij. Nu, in 2009, hangen er in de

Trompstraat en om de hoek in de Casembrootstraat tien kasten,

waarvan er zes door Gierzwaluwen bezet zijn. In de Kadestraat in Oud

IJmuiden werd enige jaren geleden eenpand opgeknapt. Wij wisten dat

er voorheen een aantal paren achter en onder een kunststofgootje

nestelden. Huub schreef een briefnaar de bewoner met het verzoek om

aandacht voor de Gierzwaluw. Na een goed gesprek met de bewoner, die

de vogels een warm haart toedraagt werd een oplossing gevonden in de

vorm van een geïntegreerde nestgelegenheid onder de dakgoot. Zeker

zeven paren maken er nu gebruik van en er is ruimte voor meer vogels.
In 2008 werd een naast gelegen pand verbouwd. Ook daar werd met de

eigenaar gesproken. En gelukkig vond ook hij de vogels leuk; Huub, die

met de I.V.N.-groep in 1992 de milieuprijs had gewonnen van de

Gemeente Velsen, schonk twee neststenen die keurig ingemetseld zijn.

Resultaat: dit jaar bleken allebei de neststenen bezet. Goede resultaten

tot nu toe worden behaald in het "Rode Dorp" in IJmuiden Oost. Zes

Samen met Huub Veerkamp van het I.V.N. Midden Kennemerland

probeert ondergetekende al 12 jaar de achteruitgang van de Gierzwaluw

tegen te houden, door broedgelegenheid te creëren en behouden. De

eerste jaren waren teleurstellend; Nestkasten werden door spreeuwen

bezet en ingemetselde neststenen bleven leeg. Het keerpunt kwam zes

jaar geleden. Een bewoner uit de Trompstraat belde ons en vroeg om

advies. Hij had twee nestkasten gekocht. “Waar hang ik de kasten en

hoe lang duurt het voordat de kasten bezet worden” vroeg hij ons. Wij

stelden voor om ‘muziek’ te maken. Muziek? Ja muziek.

Vanuit het badkamerraam, dicht bij de kasten, werd elke dag een paar

uur een CD met Gierzwaluw geluiden afgespeeld. Na circa een week

kregen we het eerste belletje. “Ze vliegen langs.” Een paar dagen later

ging de telefoon weer. “Ze zitten erin” kregen we te horen. Dat jaar werd

er niet gebroed, maar het volgende jaar was het raak. Het eerste

broedgeval in de nestkast!
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jaar geleden werd daar een sloop- en nieuwbouwproject gestart. In fasen

wordt daar de wijk vernieuwd. Wij wisten dat daar een behoorlijk aantal

gierzwaluwen broedden. Na schriftelijk en mondeling contact met de

woningbouwvereniging en de architect werd naar een oplossing

gezocht. De eerste twee blokken werden voorzien van

gierzwaluwpannen, die slechts aarzelend worden bezet, maar de

verborgen inbouwneststenen zijn een groot succes. Maar liefst 11 van

de 14 inbouwstenenzijn dit jaar bezet, terwijl de woningen in de zomer

van 2008 werden opgeleverd. Ook toen waren er al invliegers, dus nog

voor de bewoners de sleutel kregen. In de volgende fase worden er weer

een aantal neststenen ingemetseld en een aantal gierzwaluwpannen

gelegd.

Tot slot van dit beknopte activiteiten overzicht een oproep: Er is

dringend behoeft aanmedestanders en op termijn ook aan opvolgers in

de regio Haarlem en omstreken. Wie meer wil weten over dit nuttige en

interessante werk wordt verzocht contact op te nemen met:

Piet Kok, Valeriuslaan 14, 1985 EW Driehuis; PJenCJkok@auicknet.nl.

tel. 0255-521209.

Huub Veerkamp, Lodewijk van Deyssellaan 192, 1985 CS Driehuis;
huubveerkamp@.tiscali.nl.tel. 0255 - 513283 .

Het verkennen van toekomstige nestplaatsen is voor Gierzwaluwen niet

eenvoudig. Pieter van Eijk.


