
92

De gierzwaluwdakpan

Jaap Taapken

Sinds de cementen gierzwaluwdakpan in ok-

tober 1983 werd gelanceerd heeft deze dak-

pan al heel wat bekendheid gekregen. De

RBB (Redland-Braas-Bredero Europa b.v.) te

Montfoort heeft daartoe een standaard uit-

looppan’ omgebouwd tot een speciale ’gier-

zwaluwpan’. Inmiddels is er in Nederland een

aanzienlijk aantal geplaatst en in het broed-

seizoen van 1985 werd te Huizen N.-H. voor

het eerst door Gierzwaluwen gebruik ge-

maakt van zo’n dakpan.Van allen die ervarin-

gen met gierzwaluwdakpannenhebben opge-

daan ontvangen wij graag daarover bericht.

Op 7 september 1985 werd naast de cemen-

ten gierzwaluwdakpan nu ook zo’n dakpan in

keramiek gepresenteerd. De N.V. Woerden-

sche Dakpannen- en Steenfabrieken te Woer-

den heeft in keramiek een wat ander model

gefabriceerd. Dit model is ontworpen in nauw

overleg met JaapTaapken. Het heeft een wat

overhangend ’luifeltje’ boven de invliegope-

ning, waardoor meer beschutting wordt ge-

geven en het ook donkerder blijft in de direc-

te omgeving van de ingang. Deze keramiek

gierzwaluwdakpan kan worden geleverd als

Verbeterde Holle (VH) en als Opnieuw Verbe-

terde Holle (OVH)-dakpan. En wel in de kleu-

ren natuurrood,kastanjebruin TS, donker TS,
rood TS, blauw, lichtbruin TS, rustiek TS en

glanzend zwart verglaasd. De N.V. Woerden-

sche Dakpannen- en Steenfabrieken heeft de

bestelling van de eerste honderd stuks gratis
beschikbaar gesteld. In de bouwwereld wordt

veel interesse getoond voor de gierzwaluw-

dakpannen. Geïnteresseerden kunnen bij de

redactie nadere inlichtingenbekomen.

H.W.F.P. Brueren van RBB met de cementengierzwaluwdak

pan.
Foto; Jaap Taapken.

Van links naar rechts deheren H.W.F.P. Brueren (RBB). J.B. Hartemink (Vogelwerkgroep Zoetermeer) en G. van Waversveld

(Waveka) in bespreking over het ontwerp van de cementen’gierzwaluwdakpan’. Montfoort. 6 oktober 1983.

Foto Jaap Taapken
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Vogelwerkgroep Zoetermeer wint

Ford-Trofee 1985

Uit de ruim zeventig inschrijfformulieren voor

de Ford-Trofee 1985 koos de jury de inzen-

ding van de Vogelwerkgroep Zoetermeer uit

met hun ’Gierzwaluwproject’ als winnaar in

de categorie 'techniek’.

Volgens een verklaring van de jury laat het

project op originele wijze zien hoe techniek

en natuurbescherming kunnen samengaan

en gaat het rapport verder: 'de werkgroep is

bovendien uitzonderlijk actief in het versprei-

den van dit project op landelijk niveau.

De Vogelwerkgroep Zoetermeer geeft name-

lijk technische adviezen bij de bouw van nieu-

we woonhuizen en andere gebouwen, zodat

de broedplaatsen voor Gierzwaluwen weer in

ere worden hersteld en heeft de dakpannen-
fabrikant RBB (Redland-Braas-Bredero Euro-

pa b.v.) te Montfoort er toe kunnen bewegen

een zogenaamde speciale cementen ’Gier-

zwaluwpan’ te gaan fabriceren. Bij de fabri-

cage werd gebruik gemaakt van adviezen van

de heren Hans Hartemink, Gijs van Wavers-

veld en Jaap Taapken.

De ontvangen geldprijs van f 6000,- heeft de

Vogelwerkgroep Zoetermeer inmiddels ge-

bruikt om de Engelse gierzwaluwfilm 'Devil

Birds’ The Life of the Swift van Derek Brom-

hall te kopen. Deze film wil de vogelwerk-
groep gebruiken in hun 'reclamecampagne'

voor het behoud van de Gierzwaluw.

Verder wordt onderzocht of het overgebleven

geld gebruikt kan worden voor het uitgeven

van een voorlichtingsbrochure over nestgele-

genheden voor de Gierzwaluw.

Reacties, voor zowel de film als ook de brochure,

worden gaarne ingewacht door de Vogelwerkgroep
Zoetermeer, Diepenbrockrode 57, 2717 BS Zoeter-

meer, 079 - 515 958.

De zelfde gierzwaluwdakpan van RBB van onderengezien.

Foto: Jaap Taapken.

De cementengierzwaluwdakpan van de dakpannenfabrikant

RBB te Montfoort. Bovenzijde.

Foto: Jaap Taapken.

Mevrouw Janine Kamp tijdens de presentatie van de kera-

miek gierzwaluwdakpan op 7 september 1985 te Woerden.

Foto: Jaap Taapken.


