
Extra nummer over Gierzwaluwen 
 
 
Slechts enkele keren is in het verleden een extra 
nummer van de Strandloper uitgebracht. Lezers die 
al wat jaren in onze vereniging meelopen zullen 
zich wellicht nog het extra nummer over Ooievaars 
herinneren.  
Dit extra nummer verscheen ter gelegenheid van 
het oprichten van een paalnest in Polder Hoogeweg 
op 1 maart 1986. Enkele jaren eerder, in december 
1982, was voor de eerste maal een extra nummer 
van de Strandloper verschenen, getiteld: de 
orchideeën van Noordwijk. Van meer recente 
datum is het themanummer over roofvogels dat als 
extra nummer in mei 1997 verscheen. 
 
Dat er nu een extra nummer over Gierzwaluwen 
voor u ligt, heeft niets te maken met het creëren 
van extra nestgelegenheid zoals dat indertijd het 
geval was bij het oprichten van de ooievaarspaal. 
De aanleiding voor dit bijzondere nummer van de 
Strandloper is deze keer het uitgebreide onderzoek 
naar de nestplaatsen van Gierzwaluwen in 
Noordwijk-Binnen dat door en onder leiding van 
Hein Verkade is opgezet en uitgevoerd. 
Vergelijkbaar onderzoek heeft slechts op enkele 
plaatsen elders in Nederland plaatsgevonden.  

Het Noordwijkse onderzoek heeft bijzonder veel 
interessante informatie over het doen en laten van 
Gierzwaluwen opgeleverd.  
Om deze informatie voor anderen toegankelijk te 
maken heeft Hein Verkade het gehele onderzoek 
en de resultaten daarvan op enthousiaste wijze 
gedetailleerd beschreven.  
Daarbij ontbreekt de ‘couleur locale’ niet! Na het 
doornemen van dit stuk zal de lezer bij een 
wandeling door Noordwijk-Binnen ongetwijfeld 
met andere ogen de daken kijken. 
 
De beschrijving van het onderzoek en de 
presentatie van de onderzoeksresultaten van het 
Noordwijkse onderzoek vormen de kern van dit 
extra nummer. Dit uitgebreide artikel wordt vooraf 
gegaan door een stuk algemene informatie over 
deze bijzonder boeiende vogelsoort.  
Daarnaast is er een bijdrage van Jan Jacobs te 
vinden over zijn belevenissen met Gierzwaluwen 
die hij via een videocamera kon bespieden. 
Tenslotte is een stukje opgenomen van onder-
getekende waarin op de trek van Gierzwaluwen 
wordt ingegaan.   
 
Jelle van Dijk 
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