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Gierzwaluwwerkgroep

Sinds het voorjaar van 1997 is in Haarlem een gierzwaluwwerkgroep actief.

Deze zet zich in om in samenwerking met de gemeente, woningbouwvere-

nigingen, projectontwikkelaars en particuliere bewoners te trachten be-

staande nestplaatsen te behouden en waar mogelijk nieuwe aan te brengen.

In Haarlem-Zuidwest zijn reeds enkele nestkasten geplaatst en worden daar

voorbereidingen getroffen om volgend jaar de Gierzwaluw met veel nieuwe

nestgelegenheid te ontvangen. Met verschillende architecten, die nieuwbouw

in Haarlem aan het voorbereiden zijn, wordt overleg gepleegd om in deze

nieuw te bouwen complexen neststenen aan te brengen.

Om bij dreigende sloop of renovatie tijdig te kunnen reageren is de Gierzwa-

luwwerkgroep Haarlem bezig nestplaatsen in Haarlem te inventariseren,

daarbij dankbaar gebruik makend van de gegevens van een eerder onder-

zoek uit de jaren '80 door leden van de Vogelwerkgroep.

Ook leveren berichten in de plaatselijke kranten goede reacties op. De be-

doeling is om na inventarisatie door middel van het verstrekken van informa-

tie mensen te attenderen op hun bijzondere "stamgast". In samenwerking
met milieu-educatie van de gemeente Haarlem worden een tentoonstelling

en lezing met video georganiseerd.

De Gierzwaluwwerkgroep Haarlem zoekt dringend enthousiaste mensen die

actief mee willen helpen de Gierzwaluw "onder de pannen" te houden. Voor

inlichtingen en verdere (bijvoorbeeld bouwtechnische) informatie kunt u bel-

len met de coördinatorAnnette van den Berg, tel. 023-5244549

Eind april keert Apus apus terug uit zuidelijker streken. Hij en zij zoeken hun

Nederlandse woning op, onder een losliggende dakpan of in een spleet in

een muur. Dat zijn namelijk de favoriete nestplaatsen van de Gierzwaluw,

zoals Apus apus in goed Nederlands heet.

De Gierzwaluw nestelt het liefst in stedelijk gebied. De vogels zijn zeer trouw

aan hun broedplaatsen en keren er ieder jaar terug. In Haarlem zijn talrijke

kolonies, vooral in de binnenstad en in de oude wijken, waar de vogels op

steile daken en in verweerde muren goede broedplaatsen vinden. Helaas

dreigen deze vogels uit het stadsbeeld te verdwijnen, omdat sloop en reno-

vatie hen beroven van hun woningen.


