
.,OPROEP TOT MEDEWERKING 

;Gierzwaluwen van Amsterdam nog steeds bedreigd! 

BROED
RUIMTE 

- De gierzwaluw is in Amsterdam één van de talrijkste broedvogel
soorten. Voor de bewoners van oude stadswijken is het zelfs de 
enige êchte trekvogelsoort die ze elk jaar weer als zomergast 
in grote get~le kunnen waarnemen. . .

1
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In 1973 bleek uit tellingen van bro~dgeval
len dat de gierzwaluw vooral tal rij~ voor
komt in die oude stadswijken .waar de woningen 
voorzien zijn van daken van het mansardè-type 
(fig. 1), met een ~annendakbedékking (fig. 2) 
en een niet afgede te nokopening (fig. 3). 
Tevens werd geconstateerd da~ niet-~lleen af
braak, maar vooral ook vervànging~van dakpan
nen door ander materiaal, -méèstal shingles 
(iie fig. 4 ~n 5), een ernstige athteruitgang 
van het aantal geschikte bro~dplaatsen voor 

Nok-opening open; 
gHchlkt voor 
Gierzwaluw 

fig. 3 Shl11g lee met boeldeel 

· fig. 4 
gierzwaluwen tot gevolg had. 

- Er werd onmiddellijk aktie gevoerd met als resultaat dat door eeri 
besluit van .de gemeentera~d de bouwverordening zö is gewijzigd dat 
bij vervanging van pannen,..dakbedekkingopnieuw pannen moeten worden 
gebruikt. Argument daarbij was dat een pannendak beter 11 ventileert 11 

dan een shingle-dak; weliswaar zijn pannen duurder dan shingles:t 
maar ze gaa~ yeel langer mee, zodat ze op lange termijn toch goed-
koper zijn dan shingles. · ,NvueG-oPENING 

- Zo op het eerste gezicht een aardig resultaat 
dus, want het garandeert broed ge 1 egenhei d voor · ;:::~ ::~ e :~--:: 
gierzwaluwen in geschikte daken, zolang de huizen · 
niet worden afgebroken. 

- Helaas is een verordening alleen maar effektief 
.a 1 s er goede contra 1 e is op de na 1 evi ng, maar 
dààr blijkt .m-1, het één en ander aan te ontbreken: 
nog s tee.ds worden er regelmatig in vers chi 11 ende 
delen van de . stad pannen door shingles vervangen. Tulledu Nord (krulepan-

- Gierzwaluwen zijn niet in staat orri aan de bel te varlant)metboeldeel 

trekken als hun 'wetmatige' belangen worden ge-

· · Ong~hlkt 

fig . . 2 en ·fig. 5 

schaad. ·w;j .zijn dat wèl en als vogelwerkgroep zijn we dan ook eigenlijk verplicht iets 
te doen en wel zo spoedig mogelijk! 

- Wat kµnnen en moeten we precies doen?. . . 
le. Bewijzen verzamelen dat het raadsbesluit wordt ontdoken. Dit kan op twee manieren, 

nl. a iricidenteel en b systematisch. · . · · · __ · 
2e. Als de bewîjzen er ziJn Bouw- en Woning.toezicht npbeHen· of schrijven, druk op de 

gemeen~e uitoefenen door bri~ven te ~chrijven, te gaan praten rif ~esnoods ~aar. de 
re~.h:ter te stap·pen. ., . . .. _ . . _ . . _ _ -· · .. · .:: 

3e. Akti~ voeren met het· doel dat er bij nieuwbouw; stadsvernieuwing etc. geschikte daken 
voor gi erzwa 1 uwen worden gebouwd. · · ' · · 

Nadere ui twerk'i ng van deze 3 punten_. . . 
Ad la Indien men wáëlrneemt dat van een dak de pannen worden _vervangen door ander materiaal 

. (iri dé _praktijk_ dan vrijwel altijd.shingles),' dit noterèrl'o.v.v. datum~ pand 
(straat + huisliurrmerJ, vervangingsmateriaal etc. ' Zie verder: ad. · 2. 
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Qffn GleriwaluNn 

fig. 1 
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DlkwlJI• Gierzwaluwen; 
afhenkellJk van 
dakbedekking van 
achuln• zlJd• 
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lb Hoewel het verzamelen van bewijs, als onder la , genoemd, aanleiding geeft 

- tot onmiddellijk protest bij de betrerfende instanties, is de kans groot 
dat er het nodige in het nadeel van gierzwaluwen gebeurt, zonder dat wij 
dat direkt konstateren. 
Het is dan ook nodig dat er tevens systematisch wordt gewerkt, door van 
alle panden in een straat, huizenblok e.d. nauwkeurig de dakbedekking te 
registreren en na verloop van tijd te kij ken van hoeveel en wêlke panden 
geschikte dakbedekking is verdwenen. Door zo te werken krijg je een in
zicht in de mate waarin de bouwverordening wordt ontdoken. Hoe meer van 
dit materiaal wordt verzameld, des te beter de steekproef. Van elke kon
trole natuurlijk d~ datum noteren! 

Ad 2. Waarnemingen onder 1 a genoemd direkt melden aan het bestuur van de Vogel
werkgroepi schriftelijk of telefonisch: 
Fred Vogelzang, Beukenhorst 407, 1112 BM Diemen, tel. 020-997937. 
S.H. Rypkema, ~1illem Pijperstraat 59, 1077 XL Diemen, tel. 020-762419. 
Als Vogelwerkgroep kunnen we dan direkt aan de bel trekken. Daarnaast is 
het wenselijk als degene die de vervanging konstateert ook zelf direkt pro
testee~t. Hoe meer klachten van verschillende mensen, des te groter is het 
effekt. Bellen naar "Bouw- en Honingtoezicht 11

, t el. 5969111, vervolgens vra
gen naar de inspekteur van de destetreffer.de wijk en als je die dan aan de 
lijn hebt, protesteren tegen de çeko~stateerde vervanging. 
Het bestuur neemt 9raag kennis van alle individueel ondernomen akties, om 
zo een goed overzicht te krijgen. Dit geldt ook voor de onder lb genoemde te 
verzamelen gegevens, die zeker niet verloren mogen gaan, omdat juist deze 
vele jaren kunnen worden gebruikt als ko ntro1emateriaal. Het ligt in de be
doeling dat het bestuur, buiten de direkt te ondernemen stappen, later, als 
er voldoende gegevens zijn, hier-mee naar de verantwoordelijke wethouder 
stapt of door een gemeenteraadslid vragen laten stellen, enz. 
Na individuele protesten kan het geen kwaad na te gaan of deze ook effekt 
hebben gehad. Ook deze informatie is bij het bestuur welkom. 

Ad 3a. In principe is het ook bij nieuwbouw mogelijk om mansarde-daken met pannen 
te gebruiken. In de Dapperbuurt is bij enkele nieuwbouw-blokken het dak 
zö gekonstrueerd dat het geschikt zou moeten zijn als broedgelegenheid voor 
gierzwaluwen (Wa ge~aarstraat en Commelinstraat bij di Pontanusstraat). Deze 
nieuwbouw is twee jaar çe1c.,'.cn voltoo ·id . Tot dusver is er nog geen broedge.;,. 
val gekonstateerd, maar er is ook nog niet goed op gelet. Van belang is dat 
men hier een broedgeval vaststelt, d.w.z. waar-nee1ï1t of er gierzwaluwen onder 
de pannen verdwijnen. Dit ka~ het best in de avonduren rond zonsondergang 
gebeuren, eventueel ook 's morgens vroeg. De eerste die op deze wijze een 
broedgeval vaststelt, ontvangt een fles drank van een beter type, ter be
schikking te stellen door Wouter van der Weijden. Over de inhoud is inspraak 
mogelijk. Het spreekt vanzelf dat de broedplaats wêl gekontroleerd moet kun
nen worden: vergeet dus niet in de opwinding de plaats te noteren, desnoods 
tot op de dakpan nauwkeurig. He verv:achten in de Dapperbuurt dichte dronvnen 

. van met kijkers voorziene drankgebruikers. 
3b.Als in bovengenoemde nieuwbouw een broedgeval wordt gekonstateerd, dan is 
-een publikatie hierover in vogel- en architectentijdschriften zinvol. Soort~ 

gelijke nieuwbouwexperi rnenten zijn ock mogelijk in andere buurten. Iedere2n . 
kan in zijn eigen buurt, tijdens buurtoverleg over stadsvernieuwing, met 
architecten praten om bij nieuwbou·11 , renovatie etc. het mansarde-dak met, pan:- , 
nen te gebruiken. Ook is het de moeite waard te overleggen met architecten 
in Lelystad en Almere opdat ook hier goede broedgelegenheid voor gierzwaluwen 
ontstaat. 

Zo. Dat lijkt een fikse kluif, maar het meeste kan tussen neus en lippen door 
gebeuren als men in de stad loopt of fietst en eens naar de daken kijkt. Het 
onderzoek kan elke dag in het jaar geschieden.Iedereen die in een gierzwaluw
rijke buurt woont kan in zijn eigen straat of buurt systematisch gegevens 
(zie lb) verzamelen. 
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Tenslotte nog d.it: denk vooral niet dat het wel allemaal niet zo'n vaart zal 
lopen. Als je in de oude, wijken regel mati g op de daken let dan valt pas goed 
op hoeveel er al met die lelijke shingles zijn bedekt en zo ongeschikt zijn 
gemaakt als broedplaats voor gierzwaluwen. 
Het zal mede van iedereen die dit leest afhangen of deze aantasting ongebrei
delq verder gaat of niet. 

Wouter van der Weijden, 
Fred Vogelzang. 

Voor nadere informatie is het volgende artikel zeer leerzaam: · 
Wouter J. van der Weijden(l974) - Gierzwaluwen van Amsterdam in gevaar. · 
Vogeljaar, 22, 765-770 ; of . 
Mèdedelingenbl ad KtJNV -V~~G-Alda;n , 11e jrg., ni" . 3. 

Noot : · ' · 
~n de :tekst genoemde wijz ·lging van de Bot.Mverordening heeft betrekking 'öp de 
toevoeging 2e ·lid van art. 194 van de 80.L!wverordening, zoals die door de gémeen
teraad op 22 mei 1974 werd aangenomen: 
11 0p dak' '' .:-:kken met een he 11 'ing van meer dan 30° moet de dakbedekking óp zodáni ge 
wijze zijn aangebracht, dat van het dakbeschot uit een voldoende matè vari dam~-
ren:ming kan plaatsvinden". · · · 
~amprerrnning betekent de afvoer va r. in het 'huis geproduceerde waterdamp rjaar büi-
ten dóor imiddel 'van ventilat-: 2). ' ··· . , 

._ i . • • (! 

LITIRAïUUR-INFORMATI E 

Neder1 andse broedvo~els~ Samenste11er : R.M. Teixeira .. 
t even Schcév.aal't. · 

Eind februari is een boek verschene n, waa r vogelend Nederland, 'op zijn zach'tst 
gezegd, reikhalzend naa r héeft uitgekeken. Het betreft hier de Atlá's. van de 
.Ne'derlandse ·broedvo.ge ls; waöraan door meer dan 2000 vogelaars aktief is ·meege.;, 
werkt. Het .resultaa t va n deze samen-,,erking ~ die door S.O.V.O.N. in goedë ban~n 

·.is geleid, is een boek è.at gedurende de komende j-aren een onmisbaf'é''vraágu-, •: 
:baak :zal zijn voor iedere vogeltjesfreak . · . · · · . · 
Van alle broedvoge l soor t en in Neder l and is een kaart opgenomèn ~et daa~op aari
gegeven, in een systeem van g~oene st ippen van vers chill ende grootte (voor moge
lijke, waarschijnlijke en zekere broedgeval len), de broedvers preiding van deze 
soorten gedurende de jaren 1972-J.977 (+ enkele ac:rnvullingen uit 1978). Op ~e te
genoverliggende bl adz ijde v-m rdt 1n een begeleidende tekst het een en ·ander .toege
licht en worden enkel e wetenswaa rdi aheden over de soorten vermeld. A~ri het ~inde 
van deze stukjes staat s teeds een SCh ë) t t i ~g· 1:an· het totale aan.tal broedpar'en in 
ons land. Verder \'JCrd t cok bij elke soort wat literatuur ter verdere verdieping 
gegeven. Van de behandelde soorten is een zwart-wit- tekening opgenomen. 
Na een vluchtige bestud~ring van de atl as ( ik had maar zeer weinig tijd fn ·~er
band met de verschijningsdatum van dit bl ad ( zijn mij enige mefkwaarditje~n 1 

soms oo~ wet (storende dirrgen opgevallen. In de inleiding wordt slechts een keer 
kort vermeld, dat de atlas niet· geschikt is om er planalogischedoeleinden mee 
te ondersteunen. Mijns inzi ens had dit nadrukkelijker gezegd möeten \'IO'rden.Ook 
uit de .begeleidende teksten bi j de verspreidïngskaarten kan men . wel het een · 
en· ander opdiepen wat nie t juist is. Vooral in de geschatte totalen aa,n het ·.· 

. · eind van elk stukje lijkt men vaak wel r:iet'een heel : natte vinger. te _werk gegaan 
·· te ·zijn . . De oeverloper bijvoor bt~e l d wordt, rr.et in de ·vijf onderibeksjaren maar 

één zeker broedgeva l en · verder · waàrnem·i ngen van èxenip 1 aren in de· zomer, metèen 
maar. tot broedvogel met 5-10 paar jaarlijks gemaa kt. · · · .· ··: 
lk kan mij 'Cian· ook · niet aan de indruk onttrekken dat dè=e optimistische behände

. • lingswijze van de 1gegevens gebruikt is om het ·boek vast. aan de (mogelijke) toe-
komstige ontwikkelingen aan te passen. · · 


