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GIERZWALUWEN IN AMSTERDAM 

Gerard Schuitemaker 

Momenteel zijn drie gierzwaluwwerkgroepen actief in Amsterdam. 
Daarnaast zijn er in alle buurten contactpersonen. 

Een overzicht van de activiteiten en overpeinzingen vlak voor 
dat "ze" er weer zijn lijkt ons nuttig. 
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Ik was in mijn jeugd vaak op straat te vinden in de vroege jaren zestig. Veel 
was er te zien en te doen: de opstoppingen bij de Westertoren (toen 
voornamelijk Fietsers) om te zien hoe roofvogels (?) om de toren cirkelden, 
die vervolgens achter de opgeschrikte duiven aanvlogen. In het stoeltje op de 
fiets van vader keek ik mee naar dit spektakel. Visjes vangen in de grachten: 
voorntjes en stekeltjes. Deze visjes belandden in augurkenblikken op de 
waranda. Bij de hemhavens salamanderlarven vangen en opkweken tot ze uit 
de bak liepen. Mijn moeder riep dan: Gerard breng die dingen terug want ik 
heb er al vier opgezogen. 

tekening Peter Huigen 
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En het wegdromen bij het zolderraam als die zwarte buitelaars boven de stad 
waren. Kriskras als mieren. Tijdens een "gevelplantaktie" op 15 mei in 1991 
vertelde ik over deze vogels en over de afname van nestplaatsen in Oud 
West. Ik merkte toen bij de buurtbewoners een grote liefde en kennis over 
deze vogels. Ik werd benaderd om een stukje voor de Oud Westkrant te 
schrijven. Ik kreeg vele reacties. 
Hieruit is de Gierzwaluwwerkgroep ontstaan. De groep legde de eerste 
contacten wat resulteerde in voorzieningen op de hoek Jacob van 
Lennepkade/Jan Pieter Heyestraat:10 gierzwaluwdakpannen en 10 sleuven in 
de gootbekisting van 4 x 3,5 cm. 
Er ontstond een werkwijze, die er ongeveer zo uitziet.Als er nieuwbouw of 
renovatie wordt ontdekt, dan neemt de werkgroep contact op met 
Volkshuisvesting van Stadsdeel Oud West. Wij horen dan wie de 
opdrachtgever is en dat is meestal een woningbouwvereniging. Die bellen wij 
op met het verzoek gierzwaluwvoorzieningen aan te brengen. We geven 
voorlichting over de vogels zoals: geen poepoverlast, geen lawaai, de 
broedtijd enz. 
Het Stadsdeel steunt ons doel en dat is veel waard in het overleg met de 
woningbouwverenigingen. Gaat de verantwoordelijke vrouw/man akkoord, 
dan volgt contact met de architect die de technische kant moet oplossen. 
In wezen is dit bij elk nieuwbouwpand weer iets anders. 
Dan de financiering. Wij wijzen de bouwers er op, dat de kosten een klein 
percentage zijn van de bouwsom/renovatiesom. Bijvoorbeeld is dit voor een 
neststeen fl. 200,-- inclusief steen. 

Het is verheugend, dat de woningbouwverenigingen open staan voor de 
ideeën van de werkgroep. Voor de werkgroep een zichtbaar resultaat! 
Zo bezitten we een reeks contactpersonen bij de woningbouwverenigingen, 
dat is waardevol. 
Het gaat niet altijd soepel. Vaak moet er veel uitgelegd worden en dat kost 
veel bellen en informatie geven. 
De partijen zijn gevoelig voor publikaties in de pers en wij schuwen niet de 
media te benaderen. Er waren publikaties in de Oud-W estkrant, De Echo en 
Het Stadsblad. Twee interviews voor het programma Vroege Vogels en een 
voor Radio Noord-Holland. 
We gaan door. Nu staat op het programma om 50 nestkasten op te hangen in 
de buurt. We willen hiermee een onderzoek naar nestbezetting starten. Een 
lokatie in Oud West wordt gezocht. De nestkastjes zijn aan de onderkant 
genummerd. 
We zijn zover gekomen, dat het informeren van de doelgroepen nodig wordt. 
De woningbouwverenigingen vragen om technische oplossingen. Dit vraagt 
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een nieuwe inspanning. 
Thea Dammen heeft met Gerard een subsidieaanvraag ingediend om een 
Amsterdams informatieboekje te maken. Die aanvraag is gehonoreerd. 
Steun kunnen we gebruiken. Vooral voor diegenen die het avontuur niet 
schuwen en diegenen, die actieve mensen wil ontmoeten: Doe met ons mee!! 

Gerard Schuitemaker, Brederodestraat 94 Ie, 1054 VG Amsterdam; 
telefoon 6164759 
Jan-Maarten Fiedeldij-Dop Nieuwe Herengracht 43 1011 RN Am
sterdam;telefoon 6250412 
Thea Dammen Dan. Stalpertstraat 4 hs 1072 XE Amsterdam; 
telefoon 6731635 en verder in alle buurten contactpersonen! 
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tekening Peter Huigen 
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